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REDAKCYJNY 

Rozmowy ssakdw Naczelnych 
Czy slyszaled drool redaktorku o tak zwanym Paradoksle BoZonarodzenlowym? 

Tzn. oagly przyddr wagl u oraczy po dwleiacb? Pamlctam to dobrze, ba sam wtedy toga doMdczylem, nleslety. A dzlwne, 
bo przez te pare dnl aZ para ze male bocbala, tak Intensywnle gralem w Quake 2, G-Pollce I pare Innycb odlotowych glerek. 
Kle powlem, lizeba ale byla tym I owym pokrzepIC I oddplewad pare doled... ale Zeby przytyd 1,5 kg?l Zgrozal 

Spokoinle, spokolnle. Paradoks Bo2onarodzenlowy to wcala nle lakled lam smaZone karple polykane w oadmlarze. Klo 
zreszig uprdcz Clehle o tym leszcze dzlsla] pamleta? Miwle o czymd Innym. Sprzecznodd leZy w tym, Ze tak zwaoe dwlgteczne 
gry (przynajmnlel Ich legalne kople) poiawlty sle ua rynku o wlele za pdZno, by mozna bylo o nlcb naplsad wo wlahclwym 
czasle. Prawdzlwa zgroza polega na tym, Ze iecenz|a aowego Ooake'a mogla sle pofawld doplero teiaz... 

Fakt, to lest bdl. Ale masz fnne wyjdcle? Chyba leplel porzgdnle pograd w glerke, ukodczyd la I ze spokojnym somieolem 
naplsad wtedy recenzle, nit “trzaskad” tekst na chybclka, po parugodzlnnym (no - panidnlowym) bllZszym tub dalszym 
kontakcle? Co ]ak co, ale Quake 2 zaslugule na to, by posledzled przy komputeize przynajmnlel przez te dwa tygodnie I 
poznad ore Jak wlasna kfeszed. No chyba, Ze cbcesz ■ w pogonl za tym, by lako plerwszy zdaiyl! z recenzla - oplsywad gieikl 
wiecz na podslawle demek I materlatdw prasowych... albo I leszcze gorzel, bo na podstawle wersll pi... 

Cllll Anl slowa wlecel. Togo wyrazu w CBA nle wymawla sle nawet szeptem, nle ma u nas taklch iecenz|l I nlgdy nle bedzle. Ale, ale - czyibyd tym samym 
sugerowat, Ze... 
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Jerzy Kueharz 

DitiiKi^mciU i pwdukcja 

JP: NIEI leszcze raz NIE. Nle mam na|mnle|szych podstaw do laklej supestil I nle zamlerzam rzucad na nlkogo kalumnl (cboclat seice mdwl swole...). Jak ktod zdgZyl 
z recenzla np. Quake wczednlel ■ to tylko pozazdrodcld taklch ukladdw z 10 Software czy Innyml producentaml (ktdre umoZllwlale testowanle gier zanlm leszcze 
powstana). Moje owagl podwlgcone byly wylgcznle sytuacll w DBA. Wychodze z zaloZenla, Ze poiplech lest przydatny wylgcznle przy lapanlu pchel. Nawlasem 
mdwlgc zwiacam Cl owaoe na Inny paradoks “hoZonarodzenlowy" - wlele Him dpleszy sle z premiere swolch gler na okollce tego dwlgta (wladomo - szal zakupdw 
w calel pelnl), ale nle zdgZa - i dzlekl temu mamy na poczgtku slycznla spory wysyp dobrych glerek, co pozwala przetrwad tradycyjnle "martwy” sezon podwlgteczny 
w calklem nlezlel formle. 

ZB: A propos prezentdw, zakupdw, gler I granla. Masz akcelerator graflkl? 

JP: Bzlwne pytanle - maml Bo czego pilesz? 

ZB: Nle nle pile, tylko mdwle, Ze masz pacha. 

JP: Czy Ty sle dobrze czu|esz?I 

ZB: CzuJe sle dwletnle, czego i Toble Zycze. Buto za nlego zaplaclled? 

JP: Spoio. 

ZB: A wldzisz - teraz mozesz mled go za darmo. Zresztg nle tylko akcelerator. Co powiesz np. o P200 MMX, porzednym monltorze czy AweS4 - albo i calym “multimedialnym 
komputerze"? 

JP: Co powiem? Wcbodze w ten Interes. lie molna na nlm stracld? 

ZB: Stracld - nle. MoZesz tylko zyskad. Zyskad te wymlenlone przeze mnie akcesoria. 

JP: Aha, widze a Clehie nastepne objawy syndrome “boZonarodzenlowego” - niggle jeszcze utozsamiasz sle ze swietym Mikolajem i rozdajesz prezenty? 

ZB: Bokladnie tak. Przy czym la nle rozdaje prezentdw - ja oglaszam nowy konkurs w CBA, gdzie ulundowalldmy nagrawde atrakcyjne nagrody. Zresztg poczytaj o tym 
sobie sam. 

JP: Ultf, a juZ mydlalem, Ze ten monitor, ktdiy spadl Cl wczoral na glowe, byl ciezszy niz wygladal... 

ZB: “Spadl" to jest niewladciwe slowo. Nle mydl, Ze nle widzialem, kto go zepchnel. 

JP: To z wraZenia - gdy powiedzlaled mi, Ze CBA droiele o 1 zl. 

Witold Zagrodny 

Dyuditor handlany 

Mulcriulv zawarlc w czasopismic nie mogz( 

\byc w calnsci lub cz<Aciowo kopiowane, 

btnkopiouane, rcprndukovwinc, 

dMrnacznnc, ani zredukouane du iormy 

ebklroniczncj, czv lez odczylywalnej przez 

niaszyny bez pise nine) zgody wydawcv*Y: 

Redakcja nie punosi odpowiedzialnosci za 

trese ugluszeri. Redakcja nic zwraca 

materialnw nic zamowionych oraz 

ztistrzcga snhic prawu redagowania 

i skracania lekstuw. 

Wszelkic znaki firmowc i lowamwe sq 

zaslrzezonc przez ich wlascicieli 

i zustal v uzvle wylqcznic w celach 

inlormacyjnych 

80.000 epz. 
Za blydv spowodowanc wadliwvm 

3ziulanieni zamicszczonyeh na plylacji 

prngramdw redakcja nic odpuwiada. 

Jtyiy CD dostarcz.yiic wraz z pism cm zoslaly 

sprawdzone najnowszymi doslypnymi 

'VL| sjy mi prngramdw an t vwi rusnw’v^eh. 

1 

UlmwBiiski 

ZB: Tylko o t zt. To 8% ceny - o polowe molel niZ wynosila ublegloroczna inllacja... Tak naprawde CDA powinien kosztowac nie mnlei niz 15 zl - ale nie wiem, czy by 
sle to spodobalo czytelnikom. Podwyzka zresztg byla zapowiadana od dawna: pierwotnie CDA mial zdrozec, gdy dokladalismy 
pudelka na CD; a ostatnio zaklinalldmy sie nawet, Ze bez podwyzki nie bgdzie zwlekszenia objglosci CDA... 

JP: No cdZ, jak my cod oblecnjemy, to w koncu dotrzymamy... Nawet gdy nie sg to mile obietoice. Ale oblecamy lez, Ze bedziemy 
nowg cone CDA Inymad lak dingo, jak to tylko moZliwe I tym samym nie bedziemy przez dlnzszy czas szokowac oaszyeh 
czytelolkdw podobnie przykrymi newsami? 

ZB: Tak, to moZemy ohiecad. Pamietajcie teZ, Ze tak naprawde jest to PIERWSZA podwyzka w historii naszego pisma (poprzednia 
zmiana ceny wynikla z pojawienia sie dwdcti CD), a 12.99 kosztowalidmy gruho ponad tok. No i nadal jestedmy najtaiisi 
(llczgc 116 slron + twaida okladka + 2 CD) w Polsce. To tez o czymd dwiadezy. 

JP: ...Ze warto nas kupowad? 

ZB: 0162 to. Nie zapominajeie o tym Drodzy Czylelnicy! 



Riven 

Kazdy, kto zagt^bit si? po uszy w magicznym swiecie 
prezentowanym w grze Myst, nie powinien namyslac si? 

ani sekundy. Riven - sequel Mysta - to rownie wciqgajqcy 
klimat, wymagajqce m?czenia szarych komorek zagadki i 

duzo lepsza grafika. Czy Riven pobije komercyjny sukces 
swego pierwowzoru? Hm - naszym zdaniem jest to 

catkiem realne... bo juz w tej chwili sprzedano na catym 

swiecie ponad 500.000 egzemplarzy tej gry! 

Tu wtasciwie nie ma sensu nicj 

t mowic - i tak wszyscy wiemy, 

“co jest grane”. Wyczekiwany 

sequel Tomb Raidera przenosi 

nas w rozmaite mniej lub bardziej egzotyczne zakqtki 

swiata. Lara, powabna jak zawsze, wywotuje 
wzmozone bicie serca u wi?kszosci m?skich graczy, a 

dopieszczona za sprawq akceieratora grafika jest } 

ucztq dla oczu fanow pi?knej pani archeolog... 
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Co na kompaktach? 

Programy uzytkowe 
Encyklopedia przez duze E 10 
Multimedialna Encyklopedia Powszechna 
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Blitzkrieg 13 
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Ewartosc Cover CD 
Uwaga: iradycylnle |u! nlekldre gry wyaiagala usialeala mlelsca, w ktdrym zostanle ana rozpakewana. JeSII po aruckomlealu giy oa tkianle polawl slg male okno, naleiy w aim wplsad: nazwe 
pailycil dyskulC:, D: lip.) I nazwe kalalagu (poprzedzonego znaklem \), da kldiego dana pia zostanle rozpakowana. up. D:\denaa\xxx, spowodule, te pta zainslalowana zostanle na dyskn D, w 
kalalagu "dema”. w pndkatalogu “m". Wlgcel InlormacJI a gize, slerawanlu lip. szakalcle w ptlkach lypi “readme" w kalaloga. gdzle zalastalawala sip gra. Mllel zatawyl 
Wailo lei dodat.'te na lednym z CD z grudnla zamledcllldmy dclelke audio, zawleialgca Intro do giy Jack Orlande, aulorstwa Harolda Fallermeyeia (uruchanla sie sanoczynnle op. pizy demle 
Uprising). Naprawde warla lego posluchadl 

UWAGA: PoniZei zaprezentowano tyko niektdre, ciekawsze dema i programy zamieszczone na krazkach. 

Sid Meier’s Gettysburg! 
(Electronic Arts) 

Jedna z niewielu gier, ktore s? PRAWDZIWA strategic w 
czasie rzeczywistym. Akcja dzieje si? podczas wojny 

secesyjnej, gdzie jako Jartkesr mozecie trzykrotnie 
przetrzepac skbr? tym wrednym secesjonistom z Pofudnia. 
Prosta obsluga, a jednoczesnie wielkie mozliwodci dziatania i 
manewru (i to zgodne z wszystkimi prawidiami sztuki 
wojskowej) pozostawiq Was pod wislkim wrazeniem tej gry. 
Dost?pne s? tez misje multiplayerowe. Demko zajmuje 19 
Mb. Gorqco polecamy t? gr? tak mitosnikom RTS, jak i klasycznych strategii 
- nie powinniscie bye zawiedzeni! (recenzja w styezniowym CDA). Ps. Gr? 
uruchamiamy plikiem "Lee.exe". 
Wymaganla: P90,1 SMB RAM, Win95. DirectX S __ 

Pacific Island 
(Empire) 

PELNA WERSJA! 
Jedna z pierwszych 
gier strategicznych 
rozgrywanych w 
czasie rzeczywistym 
[ale to nie typowy 
RTS!1 - sequel 
slynnego Team 
Yankee. Jako dowodca 
oddziatu czotgdw 
masz okazj? zmierzyd 
si?zRosjanami. 
Mozesz grad tak w rybie taktyeznym, jak i kontrolowad sytuacj? oezyma 
zatdg wybranych czolgdw (nawet i 4 naraz!]. Kiedyd to byl prawdziwy hit... i 
chyba si? nadmiernie nie zestatrzaH Uwaga: po zainstalowaniu gry na HDD, 

uruchom plik pi.exe. Macie tez kody do gry - prosz?! 

BTR 

I TV 

Wymagania: 366, DOS. 

Franko 
(Mirage Software) 

PEtNA WERSJA! 
Czyli pierwsza polska gra karate... 
Zobaczcie zresztq sami; przygotujcie 
si? na kilka szokdw estetycznych; 
odkryjcie cuda anatomii i niesamowite 
techniki walki polskich podworkowych 
fighterow, tudziez napawajeie si? 
niesamowitq muzykq i "swojskimi 
klimatami”Gra zajmuje niecate 9 Mb na HDD. Przed odpaleniem gry 
uruchomcie plik ustaw.exe! W katalogu z gr? jest polska instrukeja. 
Wymagania: 386, DOS, V6A. 

Pipemania 
(Empire) 

To cos posredniego pomi?dzy 
zr?cznosci6wk? i fajnq gr? 
logieznq. 
Naszym zadaniem b?dzie takie 
uktadanie rur na planszy, by 
woda plyn?ta tarn gdzie 
potrzeba. Powiedzmy, ze jest to skrzyzowanie Tetrisa z klimatem Mario 

Bros... Gra si? naprawd? przyjemnie! 

Wymagania:36G, DOS, VGA. 

Tomb Raider 2 
(EIDOS) 

Lara Croft powraca! Reszta jest milezeniem... Demko startuje z CD-ROMu. 
W wypadku problemdw (brak tekstur, jakies inne kfopoty z grafikq itp.] 
odpalcie z katalogu TR2 plik “rerun.setup" i ustaweie tam [w opeji 
"graphic"] odpowiednie parametry. Gra wykorzystuje akceleratory grafiki, 

ale wystartuje i bez nich. 

Klawiszologia: 

Wymagania: P-100, Windows'95, SVGA, 16 Mb Ram, 
wskazany akceleraior grafiki. 

ALT 

/ 
Shift + kursor 
End 
ESC 
Page Down 
Delete 
Kursory 
spaeja 
CTRL 

• skok 
• flara 
- marsz 
■ salto 
■ menu 
■ krok w prawo 
■ krok w lewo 
■ poruszanie si? 
■ wyjmij/schowaj bron 
- akcja: uzywanie liny, strzelanie itp 

Humer MSB 
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Wing Commander: Prophecy 
(Origin) 

Kazdy NA PEWNO chociaz slyszat o 
cyklu "Wing Commander". Czwarta 
cz?£c wyszta tak dawno temu, ze 
najwyzszy czas na kolejny odcinek 

cyklu... 
Jako porucznik Lance Casey masz 
za zadanie chronic system i 
komunikacj? w jego obr?bie oraz 
powstrzymac wrogi lotniskowiec, 

ktory ma wyraznie niecne 
zamiary... W demku natkniecie si? na misje, ktore NIE pojawiq si? w finalnej 
wersji gry. Ogolnie - CZAD!!! Akceleratory kart - bardzo wskazane. I zwroccie 
uwag?, ze gra wymaga 32 Mb Ram! [zanim zaczniecie reklamowac, ze “nie 
dziala!"). Demko zajmuje okolo 44 Mb na HDD. 

Klawiszologia: 
4/6/8/2 - sterowanie (z klawiatury numerycznej!); takze kursory 
Q/W - lekko w lewo/prawo 
TAB - dopalacz 
+/- - regulacja pr?dkosci 
\ - max. pr?dkosc 
Backspace - stop!!! 

A - autopilot 
CTRL i E - katapulta 
ESC - Options 
ALT i X - Exit Game 

G - wybdr broni (dziatek) 
Spacja - ognia 
M - wybor rakiet 
ENTER - strzelamy rakiety 
T - namierzanie celu 
L - "lockujemy" cel 

U - namierz najblizszego wroga 
CTRL i 0 - zalozenia misji 
CTRL i M - przeglqd komunikatow 
CTRL i N - mapa 

2/4/B/8 - rotacja mapy (klawiatura numeryczna) 
ESC - wyjscie z mapy 
FI-FI 2 - uj?cia kamery 

Komunikacja ze skrzydlowymi: Alt i (do wyboru] A,B,F,H,D,T,M,L. 
Caiosc klawiszologii w pliku "readme" w katalogu z grq. 

Uwaga: przed uruchomieniem gry odpal setup.exe! (i ustaw posiadanq 
kart?). Gra doczytuje si? dosd dtugo, cierpliwosci (gdy widzisz ciemny ekran, 
mozesz po 10-20 sek. nacisnqc LBM], 
Wymaganla: P133 (z 3Dlx), P166 (bez 30fx], 32MB, Win95, DirectX 5. 

Armored Fist 2 
(Novalogic) 

PCzyli najnowsza symulacja czolgu 
M1A2 Abrams w otoczeniu systemu 

VoxelSpace2, co powinno bye nad 
wyraz widoczne: zwroccie uwag? na 
wyglqd otoczenia i efekty 
atmosferyezne. Demko zajmuje jakied 
17 Mb. 

Sterowanie jest bardzo proste (bo 
to raezej zr?cznosciowy symulator): 

kursory, spacja, klawisze funkcyjne do zmiany trybu kamery. Uwaga: przed 

uruchomieniem gierki odpalcie setup, ustaweie tryby grafiki i muzyki i 
ZGRAJCIE swoje ustawienia. Jesli macie procesory z MMX - to tym lepiej, 
lasli nie - bez strachu, gierka i tak dziala. 

^panania: P120, mi WinIS, DirectX. 

Balls of Steel 
(GT interactive) 

Czyli cos dla mitosnikdw Duke Nuke’a, 
ktorzy lubiq sobie pograc w pinball... 
Duzo krwi, flakow, czarnego humoru i 
tego wszystkiego, za co kochacie 
Duke’a, a i przy okazji bilard pierwsza 
klasa. W demie masz do dyspozycji 

tylko jeden stol. Demko zajmuje jakies IB Mb. Uwaga: program testuje 
automatyeznie konfiguracj? Twego sprz?tu. Jesli "zwisnie” przy tym, mozesz 
ustawic jq r?cznie. Jesli nie potrafisz, mozesz odpalic (chocby i w sesji DOS] 
np. Dos Navigatora i uruchom pliki: uvconfix.exe i wconfig.exe. Nast?pnie 
uruchom plik boss.exe. I gra ruszy! Zwroccie tez uwag? na to, ze po 30 
kolejnych uruchomieniach demka program zaeznie Warn powoli (bo az do BO 
uruchomienia) i bezlitosnie ograniczac dost?pne opeje gry... Niezle to 
wymyslili! 

Wymaganla: P100.16MD, Win95, DirectX, SVGA 

Shadow Master 
(Psygnosis) 

Cos jakby Quake + Descent (!) 
rozgrywane w mrocznym swiecie 
fantasy. 
Setki biomechanicznych i stworzonych 
na polygonach stworow to tlo do 
znakomitej strzelaniny, ktora rozpali 
Warn krew w zytach! W demku dost?pna jest jedna misja; gra startuje 
bezposrednio z CD. 

Klawiszologia 
Kursory - sterowanie 
z/x 
PgUp/Down 
CTRL 
Shift 
s 
ESC 

- strafe 
- patrz w gdr?/dol 
- lasery 
- rakiety 
- wlqcz/wylqcz dzwi?k 
- quit 

Wymaganla: P133 (jesli masz 3Dfx], P166 (jesli nie masz akceleratora), 16MB, Win95, DirectX 5. 

Zork Grand Inquisitor 
(Activision) 

Demko gtosnej przygoddwki w 3D. Demko zajmuje 4 Mb na HDD. 
Szczegotowe informaeje o grze znajdziecie w pliku "readme", w katalogu, 
gdzie instaluje si? gra; my ograniezymy si? tylko do klawiszologii 
"systemowej". 
Ctrl-S Save 
Ctrl-R Restore 
Ctrl-Q Quit 

Spacja Zamyka inventory i ksiqzk? zakl?c 
F5 Inventory 
F6 Ksi?ga zakl?c 
Wymagania: P-90,16 Mb ram, SVGA, karta muzyezna, Win'95, DirectX. 

Youngblood 
(GT interactive) 

Gra tqczqca elementy RTSa z RPG (11 misji!). Walki 
w dzungli, na pustyniach, w otoczeniu wulkanow - 
eliminuj mutanty, zanim diaboliezny Dr Leviticus 
znajdzie Drachma Codex, co zapewni mu wladz? 

nad swiatem. 
Demko startuje bezposrednio z CD. 

Wymagania: P120,16MB, Win95, DirectX 
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Zawartosc Coven CD 

Jack Niklaus Golf 5 
lAccolade) 

Milosnicy golfa mogq zacierac r?ce - znakomita fotorealistyczna grafika 
sprawi, ze serca uderzq im mocniej niz kij Jacka pilk? przy pierwszym 
"strzale”. Demko umozliwia wbicie pitki da trzech pierwszych dolkdw na polu 
Huailalai Golf Club (do wyboru jeden gracz). Kontrolowac gr? mozna myszkq 

lub kursorami, CTRL i lewym/prawym Altem (takze w rozmaitych 
kombinacjach - szczegoly w pliku readme]. Demko zajmuje 44 Mb na HDD. 

Wymagania: P-120,16 Mb Ram, SVGA, Win’95, DirectX, karta muzyczna. 

Jack Niklaus 5 Designer 
(Accolade) 

To demo specjalnego edytora, przeznaczonego dla posiadaczy pelnej wersji 
Jack Niklaus Golf 5, umozliwiajqcy tworzenie wlasnych pol do gry w golfa. 
Wersja demo ogranicza tworzone pola golfowe do max. 3 "dotkow". Catosc 
zawiera si? w 44 Mb. 

Star Command Deluxe 
(Metropolis Digital, Inc.) 

Kosmiczny RTS, gdzie oprocz walk b?dziecie musieli przysiqsc nad ekonomiq 
(wydobywanie surowcow, odkrywanie nowych technologii). W sumie catkiem 
sympatyczne. 

Wymagaola: P90,16MD Ram, Wln95, DirectX 

The Art of Flying 
(Biuemoon) 

Art of Flying to gra FPP, tylko tym razem skrzyzowana z "action flight 
simulator". Akcja dzieje si? w alternatywnej rzeczywistosci, gdzie cywilizacja 
rozbita jest na poszczegolne "plemiona". Gierka przypomina swoim 
charakterem zr?cznodciowe symulatory lotu a la Comanche, naturalnie w 
grafice 3D. Demko startuje bezpodrednio z CD. Przed startem musisz 
wybrac tryb graficzny (pojawi si? specjalne okno). Pelna klawiszologia jest 
pod FI, ale oto dciqga (mozna tez sterowac joyem). 

Klawiszologia 
Kursory - sterowanie 
Spacja 
Alt 
CTRL 
1-9 
E 
FI 
F2 
F3/F4 
F5/F7 
F8/F9 
ESC 

- gaz 
- fire 
- odpalanie rakiet 
- bron 

- joystick/klawiatura 
- help 
- dzien/noc 
- poziom "detalizmu" grafiki 
- rodzaj statku 
- rozmiar okna 

- quit 
Wymagania: P90,16M6, Win95, DirectX 

f .. • 

Air Warrior 3 
(1-Magic) 

I znow powracamy w czasy II wojny swiatowej i 
walk mysliwcdw. Symulacja jest dose 
skomplikowana, ale nie dla prawdziwych 
milosnikow lotu. Niestety tworcy nie pokusili si? 
o zamieszczenie klawiszologii w pliku tekstowym, ale w grze istnieje 
mozliwosc jej redefinieji (takze z mozliwosciq wykorzystania myszki). Dobra 
wiesc dla posiadaczy 3Dfx - gierka potrafi je wykorzystac. Demko zajmuje 
jakies 32 Mb na HDD. Macie dost?p tak do "instant actions", jak i misji 
historycznych. 

Wymagania: P-90 (wskazany P-133), Windows’95, 16 Mb Ram, SVGA, DirectX 5.0, karta 
muzyczna, ew. 3Dlx _ 

F/A-18 Korea 
(Graphic Simulations) 

Czyli polatamy sobie F-18 nad koreanskim niebem. 
Demko zajmuje 34 Mb. Jedna misja, brak mozliwosci treningu i misji 
multiplayerowych. Dokladna klawiszologia znajduje si? w katalogu DOC, w 
katalogu, gdzie instaluje si? gra. Uwaga: Wskazane posiadanie 3Dfx. 

Klawiszologia: 

Na klawiaturze numeryeznej 
4/6/B/5 sterowanie 

Na "normalnej" klawiaturze 
= zwi?kszamy pr?dkosc 

zmniejszamy pr?dkodc 
Backspace/Delete dopalacz 
Spacja hamulec 
G podwozie 
F klapy 
shift S tankowanie i uzbrajanie 
shift E katapulta 
D wskaznik uszkodzen 
A autopilot 
M mapa 
S 
[|] 

posiadana bron 
przeglqd broni 
flary 
chaff 

shift escape exit 

P pauza 
control J kalibracja joya 

Rozmaite opeje HUD wywolujemy za pomoc? CTRL i A, B, C, H 
Tryby radaru: R,Q,B,I oraz CTRL R. 
Uj?cia kamery: 1-9 oraz Shift i 1-0. 
Wymagania: Pentium, 16MB, Wln95/NT 4.0, DirectX 

Falcon 4.0 
(Microprose) 

Milodnicy lotu F-16 - to gra dla Was! Demko zajmuje (w zaleznosci od 
wyboru trybu instalacji od 19 do ponad 51 Mb - sugerujemy wybdr tej 
ostatniej opeji). Szczegolowo (ze screenami) zasady gry, sterowania, 
ograniczenia wersji demo itp. omdwiono w pliku "readme". 

Klawiszologia: 
+/- - ciqg silnikow 
Shift i - - dopalacz 
W - hamulce (na ziemi] 
A - autopilot 
Ctrl-E - katapulta 
G - podwozie 
Z - flary 
Backspace - wybor broni 
Spacja - ognia 
F1-F9 -tryby radaru 
1-6 - zmiana punktu widzenia 
PrintScrn - Screen shot 
Wymagania: P-133 (I wlecej), 16 Mb Ram, SVGA, Wlndows'95, DirectX, karta muzyczna, 
wskazany akcelerator.  

F-22 Raptor 
(Novalogic) 

Znakomita symulacja najnowoczedniejszego mydliwca swiata. W demku 

mozliwa jest gra (1 misja) dla solo-playera i gra w Internecie. Efekty wizualne 
- cool! Klawiszologi? uzyskacie po nacisni?ciu UT. Demko zajmuje jakies 18 
Mb na HDD. 
Wymagania: POP, 16MB, Wln95, DirectX 5 

mm?m 



Zawantosc Cover CD 

Final Liberation 
(SSI) 

Ta gra strategiczna opisana jest w 
na tamach CDA, wi?c w skrocie: 
akcja w turach, walki pomi?dzy 
orkami i ludzmi w swiecie 
Warhammera: Epic 40000. W 

demku mamy dost?p wytqcznie do 
misji treningowych. Ucieszy kazdego 
fana klasycznych strategii. Zajmuje 17 Mb. Wi^cej 
informacji w pliku "libtutor". 

Wymaoania: Pentium, Windows'95,1G Mb Ram, SVGA, karla muzyczna. 

AntiVirenKit 6.04 
(LTP MedlaSoftware-G DATA Software) 

PEtNA WERSJA 
najnowszego programu 
antywirusowego. Kazdy czyteinik CDA 
ma dodatkowo prawo do jednej 
bezptatnej aktualizacji programu o nowo 
wykryte wirusy! (Nawiasem mdwiqc 
program rozpoznaje 12.000 "zyjqtek"). 

Internet Explorer PL 4.0 
Microsoft 
PELNA WERSJA 
przeglqdarki internetowej - po 
polsku! 

Andretti Racing 
(BA Sports) 

Samochodowka przez duze S (jak 
S-uper], Po prostu pi?kna 
symulacja wyscigow bolidow 
Formuly 1 z doskonalq muzyk^ w 
tie. Mozemy nawet zjezdzac do 
"pitow"! Demko zajmuje jakies 20 
Mb na HDD. 

Klawiszologia: 
Gaz 

Hamulce 
sterowanie 
Uj^cia kamer 
Rozglqdamy si? 
Pauza 

W "zajezdni" 

-A 
-Z 

- kursory 
-V 

- G/J/H 
-P 
- kursory i Enter. 

Wymaoania: P90,16MB, Win95, DirectX 

Artist! 
(Ubi Soft) 
Program do nauki rysowania - i to 
takiego na profesjonalnym 
poziomie, nie zadne tarn dziecinne 
kolorowanki, ale normalna nauka 
tego rzemiosla Hub sztuki - jak 
wolicieh Szerzej o tym programie - 
par? stron dalej, w CDA. 

Blitzkrieg 
(Optimus) 
Demko opisywanego w tym CDA 
programu edukacyjnego, dla fanow 
historii II wojny swiatowej, z 
Boguslawem Woloszanskim w roll 
przewodnika i narratora! Demko 
zajmuje 23 Mb. 

Frogger 
(Hasbro) 

Po raz kolejny "odgrzano" pomysl gierki z wczesnych lat 80-tych. Musimy 
przeprowadzic zab? przez najezone putapkami lokacje, skaczqc "z kwiatka na 
kwiatek" - tyle, ze dzis jest to w 3D! Ci moze wykorzystywac 3Dfx). 
Sterowanie: kursory. demko zajmuje 5 Mb, 
Wymagania: Pentium, Windows'95, SVGA, karta muzyczna, mile widziany akcelerator grafiki. 

Uwaga: na grudniowym CO pojawita sin (m.in.) petna wersja 
Sensible Soccer. Niestety okazato sie, ze gra jest 
zabezpieczona kodami... Oto wiec wszystkie kody do tej 
gierki! 

SENSIBLE SOCCER - PROTECTION GRID 
Page Paragraph Line Position Page Paragraph Line Position 

1 1 4 e variety 25 4 3 9 spieler 
2 4 3 8 results 25 7 2 6 feststellen 
3 5 4 7 which 26 2 4 7 loszulassen 
4 3 3 9 button 26 6 1 6 programm 
4 5 2 10 thrower 27 3 2 6 wenn 
5 3 1 6 wearing 27 5 1 3 auswechselban 
5 3 3 5 formation 29 3 3 8 rechts 
7 1 2 2 sideways 29 5 1 5 einem 
8 7 3 3 selected 30 3 5 5 disketten 
9 14 1 6 game 30 8 4 6 fortgesetzt 

11 4 1 e begin 31 3 2 6 worden 
12 1 9 1 niveau 31 5 5 e den 
14 4 6 5 avant 32 6 1 6 league 
14 5 3 1 coups 32 10 2 4 kein 
15 3 3 3 rapidment 33 7 3 5 gruppen 
15 5 3 11 botte 33 11 4 3 mitspielen 
16 3 2 7 utilisez 35 1 7 4 divertente 
18 4 1 1 pour 36 5 6 3 palla 
19 7 2 8 contre 37 4 2 5 giocatore 
19 11 4 10 demier 37 5 6 7 trova 
20 3 2 4 est 37 3 2 8 cambiare 
20 5 2 9 choix 38 7 1 6 computer 
21 4 1 5 nombre 39 3 3 6 menu 
21 13 3 6 toutes 41 1 6 3 fuoco 
22 4 6 6 jouent 41 4 3 7 seconds 
23 1 4 5 erfundener 42 4 4 10 massimo 
23 4 2 2 den 44 4 3 3 semplicemente 
24 4 5 2 ball 45 6 2 10 selezionare 
24 9 1 2 diesem 

CHAMPIONSHIP MANAGER 93/94 

COPY PROTECTION RESULTS 

Pages PiM 1 

3-0 t -0 0-0 1 -1 2-0 

0-2 3-1 2-1 2-1 0-3 
4 - 1 1*5 3-3 2-3 1 -0 
2-1 0-0 1 -2 2-4 1 -1 

1-3 2-2 6-3 1 -0 2-3 

PjW* PflOaO Page ID PJIQH 11 

1-0 

C
O

 

__<y
_ 2 - 1 3-0 2-1 

1 - 2 4-1 1-3 0*2 3-0 
3-0 2-1 3*2 2-1 4-1 
2-0 2-0 4-2 4-1 0-2 
3-1 1 -0 2-0 3-1 1-3 

13 Paoo 14 Page IS Page 16 
’ 1 

PaW 17 

3-0 1 -4 3*0 2-0 3-0 

2-0 0-2 4-1 0-3 2*1 
4-1 2-1 2*0 2-1 1*3 
2*1 3-0 1 *3 3-1 3-2 
1 -3 3-1 2-1 4-1 1-0 

Pflga ii PtfCP 22 Pan* 73 

3-0 3-1 1-0 0-1 2-3 

1-3 5-1 2-1 * 3-2 1*2 

4-0 6-2 3*2 4-2 1-0 

3-2 3-3 4-1 2*1 2*4 

1-0 1-0 3*0 3-0 0*3 

P*3*25 P*D#26 Ptoa 27 page 26 Page 75 

3-0 2*0 1 9*1 3-1 

2-1 0-3 2*1 1-0 2-4 

3-2 2-3 1-3 2-1 1*5 

4-1 4-1 2-3 6-3 1-0 

2*5 6*4 4*0 2*0 2-1 

Pfi>s 31 P*B*37 P*Q4 33 Pagn 35 

1 -0 2-1 3-0 6-2 2*0 

1 -2 3-2 2*3 3-0 2-3 

2-3 1-0 11-4 1*2 2-4 

2-0 1-2 2-0 2-3 2*1 

2-4 4-2 2-1 j 1-4 1-3 

fi 
2-1 
3*0 

7*1 
3-2 
4*1 

0-2 

2-1 
1 -3 
4 -1 
3-0 

1 -3 

0-3 
3-2 
3-3 
1-0 

Par* 2* 

4-0 

3- 1 
2-3 
4- 2 
4-3 

3-0 

2-1 
3-4 
0-2 
0-1 
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Programy uzytkowe io 

cyklopedia przez duze E 
Mutimedialna Encyklopedia Powszechna 

MiMft powody (czy wrycz dowody w postaci korespondencji, jakq otrzymuje 
reddkGjs), by przypuszczac, ze niekldrym naszym PT czytelnikom znudzily sip juz 
receiizje pengcarnfivj uzytkowych, zamieszczanych na tamach „gienowego" przeciez CD 
Action. Pastaram sip jednak uzasadnid ich obecnodfi. Poczynajpc howiam od 
tpywialnagn, aczkoiwiek bardzo prawdziwego stwierdzenia, 2e wledzy (czy raczej 
WIEQZV), ktdpp oferujp lego typu programy, nlgdy za wlele, a kazdy z nlch jest w 
pncie pzeczy najprzyjemiiiejszym sposobem (samo)edukacji, a kodczpc na moze mato 
Qpyyiii8i(iai n to zgodnej z prawdp opinii, ze sp po prostu ciekawe. OgAlnie ze$ pointy 
wazap lunkGjp utylitarnp I w zwiqzku z tym wrpcz nie mamy prawa, by je usunqd. 
Dlaiago tat nie ma o co kruszyd kepil - one byly, sp I (miejmy nadziejp) bpdp... 

— Jacek Smolinski Istotnym problemem jest jednak 
cos zupelnie innego. Pozwol? 
sobie zwocic uwag? na to, ze 
wi?kszosd tego typu pubfikacji to 
programy obce i „tylkoM 
spolonizowane tprzykfadowo 

fragment oferty wydawniczej - 
chociazby - Optimus Nexus]. Prosz? 
jednak nie zrozumiec mnie zle - akurat 
ONI robiq to swietnie, a i produkty w 
ten sposob popularyzowane sq 
znakomite. Tym niemniej istniejq 
dziedziny, w ktorych dokonanie 
Jokalizacji", bez ingerencji „we 
wn?trze" programu to zbyt mato... 

Jednq z tego typu, a niezwykle 
wartosciowq pozycjq w zbiorze 
programow edukacyjnych sq 
wszelakiego rodzaju encyklopedie 
multimedialne. One akurat, z calq 
pewnosciq powinny ..dopasowywac 
si?" do panstwa, na terenie ktorego 
sq wydawane. Juz wyjasniam - dla 
kazdego obywatela panstwa polskiego 
najistotniejsza jest glownie historia, 

geografia, polityka kraju, w ktorym 
zyje - inne rzeczy, choc wazne, stac 
powinny na drugim planie. Program 
zachowujqcy takie wtasnie proporcje 
stworzony zas moze bye tylko przez 
samych zainteresowanych, czyli, w 
naszym przypadku - Polakow. I tu 
Cnareszcie] dochodz? do meritum 
sprawy - a jest nim przedstawienie 
panstwu rdzennie polskiego dzieta, 
ktorego tytul brzmi Multimedialna 
Encyklopedia Powszechna - wersja 
1998. 

Jej „matkq i zarazem ojeem 
chrzestnym’1 jest mfode, lecz - jak 
samo si? okresla - pr?zne i 
nieslychanie ambitne przedsi?biorstwo 
- krakowska Oficyna Wydawnicza 
FOGRA. Dlaczego ambitne? Otoz 
ukoficzywszy prace nad 
dwudziestotomowq Popularnq 
Encyklopediq Powszechnq Cnota bene 
stanowi ona podstaw? ..tresciowq" 
dla Multimedialnej EP) zamierza 
zabrac si? za szesciotomowy atlas 
geografiezny oraz - dla mnie 
rewelacja! - dziesi?ciotomowq histori? 
Polski. Prowadzenie takelitarnej 
polityki wydawniczej umozliwiajq firmie 
koneksje z krakowskim srodowiskiem 
akademickim [Uniwersytet 
Jagiellonski), w tym takze z uznanymi 
autorytetami w swych dziedzinach. Na 
brak kompeteneji nie mozna zatem 
narzekad... Co wi?cej ich encyklopedia 
jest, jak dotychczas najwi?kszq tego 
typu polskq publikaejq. Ponad 62 OOO 
kompleksowych hasef, 3 000 zdj?c, 
map i ilustracji, Iqcznie 38 minut 
filmow archiwalnych i sekweneji 
animowanych oraz - wreszeie -180 
minut muzyki, hymnow panstwowych i 
odgtosow, ktore w lldzwi?czny" 

sposob ilustrujq hasta, to parametry 
zaiste imponujqce. Sama jej struktura 
jest bardzo elastyezna - dzi?ki 500 
tysiqcom potqczeri hipertekstowych 
mozemy dokonywac wycieczek poprzez 
czas i przestrzen - poczynajqc od 
ustroju starozytnej Persji, poprzez 
hodowl? jedwabnika, konczqc zas na 
Iqdowaniu na Ksi?zycu.,. 

By jednak nie dopuscic do zagubienia 
si? uzytkownika w duzej (i przez to 
odrobin? przytlaczajqcej) ilosci hasef, 
a zarazem maksymalnie uproscic 
korzystanie z bogactwa wiedzy 
zawartego na krqzku, cafosc zostata 
podzielona na cztery cz?sci. Pierwszq 
z nich stanowi dziat „A-Z" - to wlasnie 
on jest gtownq cz?sciq 
encyklopedycznq, do ktorej nawiqzujq 
wszystkie pozostale. Sam wybor 
interesujqcego nas aktualnie 
zagadnienia moze zostac dokonany na 
kilka sposobow. Oczywiscie, mozemy 
po prostu wpisac haslo (lub jego 

cz?sc) - jezeli znajduje si? ono na 
liscie, uzyskamy do niego 
natychmiastowy dost?p. Mamy takze 
mozliwosc skorzystania z 
programowych filtrow i zaw?zyc 
obszar poszukiwari do dziedziny, 
przykladowo nauk scislych [tu dalszy 
podziat na astronomi?, chemi?, fizyk?, 
informatyk?, matematyk?, technik?] 
czy historii (historia Polski, historia 
powszechna, krainy historyezne, 
militaria, postacie historyezne i 
wydarzenia historyezne). Inne 
programowe sito stanowi ..pofozenie” 
- podzial na regiony (naktada si? on na 
podziaf kontynentalny) i panstwa. 
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Programy uzytkowe 

Kolejnym kryterium selekcji material 

jest jego dobor pod wzgl?dem 
„multimedialnym". Oznacza to, ze 
obiektem zainteresowania w tym 
przypadku sq nie tyle same hasla, co 

dzwi?ki, filmy (w wiqkszosci 
przypadkow archiwalnel, fotografie, 

mapy, dodatkowe ilustracje... 
Dstatnim filtrem jest czas... Tu 
okreslamy okres, ktorym zamierzamy 
si? zajmowac - od prehistorii po czasy 
jak najbardziej nam wspofczesne - w 
haste Wroclaw znaleic mozna 
informacje nawet o lipcowej powodzi 
(to takze juz historia - miejmy jednak 
nadziej?, ze akurat ta - wbrew 
powszechnemu przekonaniu - nie lubi, 
i nie b?dzie si? powtarzac...]. 

Kolejnym glownym dzialem 
Multimedialnej EPjest ..Galena". 
Stanowi ona w gruncie rzeczy 
powielenie ..mediow", z tq roznicq, ze 
wtym przypadku uzyskujemy 
mozliwosc rownoczesnego ..podglqdu" 

fotografii czy ilustracji. Naturalnie 
mozemy takze zapoznac si? z haslem, 
ktorego okreslone zdj?cie dotyczy. 
Nast?pnq czqsciq jest „Drzewo 
wiedzy". Ztozone jest ono wtasciwie z 
trzech odr?bnych podprogramow - 
P1 kultury starozytne1', ..fizyka" i 
..chemia" wraz z okresowym uktadem 
pierwiastkow. Tu zwrocic szczegdlnq 
uwag? chcialbym na dwie ostatnie 
..opcje". Sq to bowiem atrakcyjne 
wizualnie (i merytorycznie] 
chronologiczne zestawienia wiqkszosci 
z istotnych dla danej dziedziny nauki 
odkryc - przykladowo „teoria maszyn 
prostych" Archimedesa (fizyka 
przedklasyczna] czy ..teoria polaryzacji 
dipolowej" P.J. Debye'a (chemia]. 

Dzialem, w ktorym zapoznac mozemy 
si? z sylwetkami ludzi, ktorzy odegrali 
nieposledniq rol? w ksztaltowaniu 
oblicza swiat jest grupa nazwana 
„Slawni ludzie". Tu tworcy 
zaproponowali podzial na artystow, 
naukowcow, podroznikow i odkrywcow 
oraz postacie historyczne. Kazdy z 
elementow dzieli si? dodatkowo na 
dwa pod-dzialy: „swiat" oraz 

..Polsk?1’. 

Ostatnim istotnym elementem 
skladowym programu jest 
zestawienie, noszqce nazw? 
„Monumenty swiata”. Tu znalezc 
mozna trzy subdzialy: „monumenty 
architektury" (autorzy zaliczajq do 
grupy tej takze nasz czy raczej Jch” 
Wawel), cuda przyrody (tu mi?dzy 
innymi - Morze Martwe, Strokkur - 
najaktywniejszy i najwi?kszy z 
islandzkich gejzerow, Wielka Rafa 
Koratowa...] i wreszcie ..Siedem 
cudow swiata". 

Mozna jeszcze ewentualnie postawic 
pytanie, jak tez forma programu ma 

si? do jego ..tresci". I tu 
niespodzianka! Nie mog? uzyc bowiem 
zadnego z ..ulubionych" redakcyjnych 
okreslen, ktore zazwyczaj pojawiajq si? 
wtasnie w recenzjach tego typu 
produktow - przykladowo 

„nieoptymalny interfejs”, ..fatalna 
kolorystyka" i tym podobne zwroty 
frazeologiczne. W tym bowiem 
przypadku zmuszony jestem 
„niestety" napisac, ze i pod tym 
wzgl?dem MEP sprawia bardzo 
pozytywne wrazenie. By nie pozostac 
goloslownym - tla stanowiq kompilacje 
najbardziej charakterystycznych 

: hi tooj ftttnt 

do 
wcuSsfl 

elementow - m.in. dla dzialu „kultura i 
sztuka" sq to fragmenty najbardziej 
znanych obrazdw, szkicow, rzezb, dla 
nauk humanistycznych - 
pi?tnastowieczna mapa... Ogolnq 
dbalosc twdrcow a szczegoly wykazujq 
rowniez zdj?cia ilustrujqce hasla, 
ktore mozemy oglqdac w jednej z 
trzech wielkosci... Jedpoczesnie 
autorzy, zachowujqc wyczucie dobrego 
smaku, rozsqdnie zrezygnowali z jak 
najbardziej zb?dnych tu 
ekstrawagancji. Rowniez takze dzi?ki 
temu calosc zyskala swoj odr?bny styl 
- wiarygodnego, kompetentnego 
przewodnika umozliwiajqcego 
fascynujqcq wypraw? w tajemniczq 
krain? Wiedzy. Konsekwencja w takim 
podejsciu do programu uwidacznia si? 
rowniez w samym zamysle graficznym 
opakowania, ktore do zludzenia 
przypomina wiekowy, oprawiony w 
skor? wolumin... 

Interesujqcq ..drobnostkq" jest 
rowniez fakt, iz Multimedialna 
Encyklopedia Powszechna ma bardzo 
skromne wymagania sprz?towe - 
procesor 386 DX i podwojnej 
prqdkosci nap?d CD to obecnie, 
delikatnie rzecz ujmujqc, konfiguracja 
bardzo odstajqca od wymagan 
wiqkszosci wspolczesnych 
programow. Przy czym nie oznacza to 
wcale, ze program, przykladowo 
graficznie koresponduje z tymi 
skromnymi wymogami - on po prostu 
„dopasowuje si?" do mozliwosci 
sprz?tu, na ktorym ma dzialac. A 
dzi?ki tak niewielkim wymaganiom 
sprz?towym ma ona szans? trafic 
„pod strzechy" domow wiqkszosci 
posiadaczy PC-ta w Polsce. 

Jak dotychczas wyrazalem si? o 
programie w samych superlatywach. 
Czas zatem na „bugi”. Oto i one: 
bodajze dwie literowki (haslo Kserkses 

I- slowo „wielkhq" oraz, na co ogol 
redakcyjny jest wybitnie uczulony- 
bl?dnie napisany tytul pewnego, 

kultowego filmu - mianowicie: 
„Powrot Jedy" w hasle George 
Lucas], slabe jakosciowo brzmienie 
hymnow panstw (win? za to ponost 
system ich zapisu - Midi], niezbyt 
profesjonalny wyglqd flag czy map i... 
na tym koniec. Niewiele. Natomiast 
mankamentem, ktorego wybaczyc nie 

sposob, jest relatywnie niewielka (w 
porownaniu do liczby hasef] ilosc 

zdjqc... No coz - nic nie jest 
doskonale... 

Coz mozna napisac na zakonczenie 
recenzji tak dobrego programu? Moze 
tylko to: z jakosci Multimedialnej 
Encyklopedii Powszechnej wynika, ze 
bezpowrotnie (miejmy nadziej?) minqt 
juz czas, gdy produkt polski, oznacza! 
automatycznie - gorszy. Dlatego tez 
osobiscie polecam jq tym wszystkim, 
ktorzy za swe zyciowe motto przyj?li 
slowa „0mnia (czyli glownie wiedza] 

mea mecum porto"... 

Producent: 
Olicymt Wyttowntoa 
FOCftA 

Wymagania: 
3&6DK.SWG RAM. CDm2, 
Windows IxAVindows 

Internet: iittp//wvw 

□ystrybutor: 
Ollcyna WydawniCKi FOGI1A 
e-mail: l0Qr3@Togra.ccun pf 

EQgn.tom.pl 

"i 



Programy uzytkowe 1 S 

jako definicje wektorowe, to znaczy 
bez problemu mozemy je dowolnie 

przeobrazac (skalowac, obracac, 
przesuwac, zmieniac wspotczynnik 
przezroczystosci itp.) bez utraty 
jakosci. Nie wgt?biaj?c si? w zbyteczne 
zawitosci natury technicznej, mog? 
powiedziec, ze reprezentacja 
wektorowa jest metodq 
wykorzystywanq w najbardziej 
profesjonalnych aplikacjach 
graficznych i daje naprawd? pot?zne 
mozliwosci projektowe. Niestety, Live 
Pix wyraznie demonstnuje (bandziej niz 
inne programy opisujgce obraz 
wektorowo) jednq z istotnych wad 
takiej metody - powolnosc. 
Niejednokrotnie uzytkownik programu 
moze si? poczuc zniecierpliwiony, gdy 
po dodaniu niewielkiego nawet detalu 
caty obraz przerysowywany jest przez 
kilkadziesiqt sekund lub dluzej. No coz, 
chcesz uzyskac dobry efekt, musisz 
chwil? pocierpiec! Warto, tym 
bardziej, ze program, ktory wydaje si? 
bye idealnq propozycjq dla 
poczqtkujqcych grafikow i 
fotoamatorow, nie ma duzej 
konkureneji na rynku. A przyjemnosci 
podezas zabawy w fotomontaz jest co 
nie miara. 

Fraducent: 
Live PlciiKe. lift. ACT w 

Wymagania: 
486 DX4/100, 0MB RAM, 
CDx2, Windows 95 

Dystrybutor: 
Live hciurt. Inc. 
{0044}14295210044 

Internet: HHp JfvtWw. I ivejj i ixcOrti 

boratorium fotoamatora 
Live pix 

Kompiiler moze przyilafi sly bazfaiu, nawet pasjonatowi 

lologralowania wszyslkiep, co sip rusza i nie rusza. Zarflwnn w 

dziedzinie spnzetu, jab i oprogramowania przeznaGzonego dla 

profesjonalnyoiz i amatorsKich lolograidw (table osabnikPw 

wyhorzyslujgoyGb apapal raz do nka, podezas wakaeji) trwa 

ekspansja ialornistyki, kldpa ppagnle chylia zdomlnewac wszystkie 

znane dzis pewipy ludzkiaj tizialalntici. Qd kin lit zdobywaja 

popilirnosfi eyipaws apapaty lologpaiiezne, kidre zapisaja zdjycla na 

specjalnych dyskietkach, zas bez eylpowej obpflblii ebpazflw ale maglyby jaz islniefi 

prasa, radio i leiewizja. 
Jan Jankowski 

W porzqdku - powie zniecierpliwiony 
czytelnik, ale to wszystko dobre jest 
dla zawodowcow, ktorzy maj? do 
dyspozycji drogi sprz?t i 
skomplikowane oprogramowanie - co 
innego ja, fotograf rodzinny, milosnik 
niedzielnych wycieczek w plener i 
wakacyjnych w?drowek z aparatem. 
Nie mam ochoty uezye si? obslugi 
skomplikowanych aplikaeji graficznych 
tylko po to, by zlikwidowac drugi 
podbrddek tesciowej na rodzinnej 
fotografii. Okazuje si?, ze nie jest to 
konieezne, istnieje bowiem program 
przeznaczony wlasnie dla Ciebie. 
Nazywa si? Live Pix i jest 
interesujqcym polqczeniem prostego 
programu retuszerskiego z 
elektronieznym albumem 
umozliwiajqcym przechowywanie 
wtasnych prac w postaci plikow 
graficznych oraz bogat? bibliotekg 
gotowych obrazow Ctak zwanych 
clipartow) przeznaczonych do 
wykorzystania w tworzonych 
kompozycjach. Idea dost?pnosci dla 
przeci?tnego uzytkownika uwidaeznia 
si? na kazdym kroku, zaraz po 
uruchomieniu zwraca uwag? 
nietypowy [jak na program grafiezny) 
interfejs, ktory przypomina wyglpdem 
to, co spotykamy cz?sto w 
programach edukacyjnych. Wszystkie 

opeje sg przedstawione bardzo 
przejrzyscie i w taki sposdb, by nie 
bylo zadnych wqtpliwosci co do ich 
przeznaczenia. Trzeba przyznac, ze jest 
on (interfejs] rowniez efektowny 
wizualnie i wtasnie w jego konstrukcji 
widz? najwi?kszq wartosc programu. 
Zestaw funkcji retuszersko - 
malarskich, jak juz wspomnialem, nie 
zaimponuje profesjonaliscie, ale do 
zastosowan amatorskich i 
polprofesjonalnych calkowicie 
wystarezy. Przy pomocy narz?dzia 
selekcji bez trudu zaznaezymy dowolny 
kontur, ktory pozniej mozemy wyciqc, 
przeniesc, obrocic, przeskalowac itd. 

Mozemy takze regulowac 
przezroczystosc wybranych obszarow 

oraz wykonywac operacj? rozmycia 
brzegow selekcji w celu lepszego 
wkomponowania zaznaezonego detalu 
w tto. Dodatkow? atrakcj? stanowi 
paleta efektow specjalnych, w sktad 
ktorej wchodzq: narz?dzie likwidujgce 
efekt „czerwonych oczu” cz?sto 
spotykany na zdj?ciach wykonanych 
slabszej klasy aparatem 
fotografieznym, narz?dzie deformaeji 

umozliwiajqce uzyskanie 
wrazenia odbicia 
fragmentu obrazu w 
krzywym zwierciadle (na 
przyklad mozemy 
rozciqgnqc usmiech 
znajomego na 
podobienstwo Kaczora 
Donalda) oraz narz?dzie 
dodajqce cieri do 

wyselekcjonowanego detalu, 
Poza retuszowaniem fotografii i 
komponowaniem fotomontazy mozemy 
postugiwac si? Live Pixem w celu 
projektowania rozmaitych broszur, 
folderow reklamowych, ulotek, 

posterdw a 
takze grafik 
umieszczanych 
na stronach 
WWW. W tym 
celu wsrod 
elementow 
palety 
narz?dziowej 
umieszczono 
typowe 
przybory 
grafiezne 
realizujgce 
takie 
czynnosci, jak 
kreslenie linii, 

prostokqtow, okr?gow, gwiazdek, 
dymkdw komiksowych oraz wszystkich 
wymienionych figur w wersji 
wypelnionej. Oczywiscie nie mogto 
zabrakngc mozliwosci wstawiania 
tekstu. Warto nadmienic, ze wszystkie 
obiekty, l?cznie z elementami 
tekstowymi, umieszczone na planszy 
projektu sq traktowane przez program 
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itzkrieg 
Htslam II wojny swistnwej b jeifia i noicli pasji - i da pewno me jesteni w lyn 

gMniaBy wsrad czytetaiftv CQA, czego riewodea ebaeby masa kartell i 
iHute6tom, Hare iideszty sa agtoazany ppza tax konkurs a tel tearatyce. 

Mafaii■ jak i Wy, z zsMftpj feksi nkim w TV ruziarte filmy dakuneiuine 

UMwiecare tya earn Wared nick xzezegelnq sympaltq dang cykl "Eicyllipedia il 

Wejny ftriskwef. srowadzoey wm Bopslawa WotoszansKiegu. Sttf wiexe a lya, ie 

p CO is si? pojawic seria wydawerdw a aazwie "Histaria II wajay iwiatnwcj*, i 

wired hrfrefiw zaalazt si? Baguslaw Wolaszaaski, rtapeliita maie klqatai j z 

i^elerprmiscia aezetiwalen pienmztio EH) z lego cyhto, a padtytule "BliUrfeB“, 

ezyti wojna bryskawiezoa. 
" Jerzy Poprawa Gdy wi?c do naszej redakcji 
dotarla przesylka z 
oczekiwanym programem, 
praktycznie "z marszu" 
wrzucitem CD do czytnika. 
Wprawdzie nieco zdziwit 

mnie brak jakiejkolwiek instrukcji 
obstugi, ale mowi si? trudno, jakos 
sobie poradz?. Tu dygresja: przez 
instrukcj? obstugi nie rozumiem opisu 
instalacji programu. a przewodnik 
przez jego funkcje, opcje, zawartosd, 
opis "klawiszologii" itp. Tego niestety 
braklo, co spowodowato, ze musiatem 
zmarnowac troch? czasu na nauk? 
obstugi metod? prob i bl?dow. Co 
prawda szybko nauczylem si? 
postugiwania dost?pnymi opcjaml ale 
uwazam, ze w tego typu prograTnach 
taka [chocby i maksymalnie skrdtowa) 
instrukcja jest po prostu niezb?dna i 
jej brak uwazam za wr?cz karygodne 
niedopatrzenie. & 

Znajdujemy si? wlagnie w starannie 
zrekonstruowanej siedzibie sztabu 
hitlerowskich wojsk. Moiemy sipp'd 
niej poruszed Ew dodb ograniczonym 
polu - ale zawszel i poprzez klikni?rie 
na wybrany wyciBek ekranu * 

•nga'r - prezentscja sprz?tu, aparat 
ot^kcyjny - filmy wideo]- Dost?pne 

^ na$t?puj?cedzialy: kafendarium 
i pofltycznych, kafendpriurh 
hi historii czolgdwj sprz^t 

:«■, 

bojowy armii niemieckiej (czotgi, 
samochody (ci?zarowe, osobowe, 
pancernel, transportery, samoloty, 
motocykle); dowddcy polscy i 
niemieccy, politycy epoki 
mi?dzywojennej (takze wtoscy, 
francuscy, angielscy, rosyjscy), 
wydarzenia polityczne (np. rozmaite 
pakty, wlqcznie z paktem Ribbentrop - 
Molotow), czotgi I wojny swiatowej. 
Wszystko zilustrowane fotografiami i 

filmami. 

Najbardziej rozbudowanymi i chyba 
najefektowniejszym dziatem tego 
programu jest spr|^woj§kowy.iRaz) 
ze jest go mndstwo. Dwa, ze jest nam 
podany w widowiskowy sposdb. 
Wybieraj?c dowolny rodzaj broni z 
obszemaj bazy danych, zapoznajemy 
si? i jej parametremi techpieznyml, 
wzbogaconymispor? ilgfcif fawgrafii 

[wprawdzie nie kazdy typ iizbrajenie 
jest prazentaweny na 2dj?ci6Gh (jest 
ich okoio 50D1, ale w praktyce 90% 
posiada takq dokumentacj?), Moztiwe 

jest oglqdanie trdjwymiarowycli 
rends r o wany cff ffii59^zo! gijw, 
samolatdw itp”^BOThegapunktu i 

perspektywyj Niestety jakold models 
jest raczej przeci?tna jak na dzisiejsze 
standardy, a ponadto w 

uj?ciach poszczegdlne models gubi? 
tekstury tup. riiemiecki ezolgP-tv w 

V4TepionbwymWygMaj?k;; 
prastopadlo^cienne srebrzyste 
puttelko); co gorsza jest dost?pne 

lko otcdfb-ffffmmtefi, Teoretyczme 
(tzn. sqdzqc z panelu] mcztiwe jest tez 
oglqdanie filmdw wideo, 

prezentujqcych dany sprz?t w akcjp® 
tyle tylko, ze po dose skrupulatnym 
przejrzeniu wielu typow uzbrojenia nie 
natknqtem si? na zaden z nich. Wydaje 
mi si? to o tyle dziwne, ze przeciez na 

pewno nie brak w 
archiwach 
odpowiednich 
materialdw. 

Skoro juz mowimy o 
filmach. Inn? spor? 
atrakcj? tego 
programu s? sekweneje 
wideo, z pot?zn? tbodaj 
20-minutow?!) 
opowiesci? o genezie II 
wojny swiatowej 
(poczqwszy od wybuchu I 
wojny) i koncepcji blitzkriegu, ktory 
bynajmniej nie zostat "wynaleziony" 
dopiero w przededniu II wojny (te i 
inne ciekawe informaeje podawane s? 
w formie narraeji, gdzie narratorem 
jest (bo ktozby inny) Bogustaw 
Wotoszadski. Filmdw takich, 
poruszajqcych najrozmaitsze 
zagadnienia, jest wi?cej, choc dla mnie 
Cjako wielkiego smakosza takich 
"bajerkdw") mogtoby bye ich 10x tyle 
i jeszcze bytoby mi mafo. 

Wartosc merytoryezna programu jest 
wysoka; tym niemniej raz? (nieliezne 
na szcz?dcie) literowki typu "karbiny" 
i wynikajqce z nich bt?dy rzeczowe 

Programy uzytkowe 

w tytule mamy 

"blitzkrieg", to 
chciatbym zobaezyd 

go w praktyce 
(naturalnie wylqcznie 
na ekranie 
komputera!). 

Wspomnialem juz co 
nieco o obstudze 
programu i to bez 
entuzjazmu. 
Niewqtpliwie nie jest 
ona szczytem wygody. 

Tzn. wizualnie wszystko 
wygl?da - i owszem - bardzo 
efektownie, ale nieco gorzej jest z 
funkcjonalnosci?. Pomyslano 
wprawdzie o takich udogodnieniach, 
jak np. mozliwosc ustalania wielkosci 
tekstu czy wyszukiwanie przez 
komputer wybranego hasta, ale z kolei 
nie istnieje bardzo przydatna 
mozliwosc "eksportu" zdj?c czy innych 
materialdw do wlasnego uzytku. A 
przeciez bytaby to niewqtpliwie duza i 
cenna pomoc dydaktyczna i jest to juz 
ogolnie przyj?ty standard (spotykany 
chocby w sporej cz?dci wydawanych 
przez Optimusa rozmaitych 
encyklopedii). Przydafby si? tez 

(bardzo!) indeks fotografii i 
filmdw wideo. Ponadto trzeba 
si? cz?sto dose sporo 
naklikad, by uzyskac wybran? 
informacj?, co rowniez na 
dfuzsz? met? jest irytuj?ce. 

fzasiqg ezoigu P-ll Sd Kfz,121 
wynosi... 20 km?D czy tez pisownia 
typu "Dowddoy Niemieccy^ (czemu 

• dimgie slov^ifsoe'pisanewielk? 
liter??]. SEkdtfa tez, ie autorzy 

skoncentrowali si? tylko \ wylgeznie na 
sprz?cie niemieckim (ze wyj?tk*em 
czolgdw 11 wojnv Swiatowej), przez oo 
ta prezentaeja robi si? nieco 
jednostronna. Moz)iwo§6 
np, osiQgdwjPotskich fjyncuskich, czy ; 
angieskjoh maszyn z odpowiednimi 
czolgami I semolotami nlemieckimr _ 

j dwczesn? sytuacj? na frondie i 
| uzmysSowfd na lym tak naprawd? 

polegal blitzkrieg. Zreszt? o somym 
itzkriegu (tak w teorij jak i w 

praktyceJ powieriziano w tym 
wydawniGtwm duzo i bardzo ciekawie, 
w'c^^^5yGyjn0‘ zasluga Boguslawa 
Wotoszanskiego. Ale tu tez brak mi np. 
szczegdlowego omdwienia walk w 

Polsce czy Francji, schematow 
przebiegu wi?kszych bitew itp. Skoro 

£ 

Jak mozna ogolnie 
podsumowad "Blitzkrieg"? Na 
pewno jest to (mimo 
wytkni?tych wad) program 

godny polecenia tym 
wszystkim, ktorzy maj? 

"hopla" ns punkeie historii II wojny 
Swiatowej a takze (i szczegolnie) dla 
fandw Boguslawa Woloszadskiego. 
Powlnian on przekonad tez wielu 
niedowisrkdw, ze nauka historii moze 
byd rdwnie fascynujgca jak oglqdanie 

filmdw skep. 
technicznych wad 

radodc z 
wydawnictwem i 
? ocen?. Jedli w 

nych odd^ach cyklu autorzy 
inuj? wywi?te usterki, to 

uy^fem, to jeden z 
najlBpszych ^30% polskich) 
progpemdW'edukacyjnych na naszym 

rynkilj 

Producent: 

Wymagania: 
fmllum, 16M0 RAM. 
00x2. Windows 95 

Dyslrybutor: 
dptos SA 
tel.{0l8j 43779? 

Internet i htipy/www. niMis.oplimus .cm, pi 

□ 
Humer g?/sia 



Programy uzytkowe 

zystko za jednym zamachem 
All in one- J^zykowa zabawa 

llch te imkl, m to do sieble, 2e ipzeba 8I9 Ich UEzyt... Znajqc jakti jjzyk, 
mmtorn ooblo stresu, jaki ppzeZpa lurysta w obcym kraju, oloczony lodiiai, 
ktbrzy parezuoilawaja alp dzwlpkami przypomtnajQcymt czkawkp polpczonp zo 
zgrzytonlam, a przada wszystkim nie bpdzie sip za naml petal jaki* ttumacz starijpcy 
alp i wyallklem (I nie za darmo) oczyolfi zpozumlatynii dla naa atom 
pozwpzaazezanago lohylcy oa bazapze czy pilots wyciaczki. Po za tym ppzez znajimoM 
danago jpzykB wywoiuje alp ogpemne wrazenie na kpajowych pohpatyincach, ktdrzy 
ipaklojp laklago iwiaiawego'' oaoboika niczym wielkiogo guru i wyroczoip. Mozna by 
wyilenlab jeazcze wiele czynnikdw, ktore naklaniajp szarego czlowieka do nauki 
iakiegoa populapnego jpzyka, a najefektywniej bpdzie, jedli edokacjp pozpoczniemywe 
wczasnyGblalacbdziecinatwa. 

Agnieszka Siejka 

oz.jesli przeoczylismy t? 
^ mozliwosc (a raczej nasi 

1: rodzice okazali si? 
I _ gapami), pozostaje nam 

jedynie nie popetnic tego 
bt?du w stosunku do 

swoich pociech. Programow 
adresowanych do matych 
uzytkownikow jest na rynku 
zatrz?sienie i bardzo ci?zko jest 
wybrac z calej masy podobnych 
produktow, ten jeden jedyny, ktory 
bpdzie w stanie zaspokoic nasze 
niespelnione ambicje, zainteresowac 
malego adresata i wzbudzic w nim 
niewymuszon? ch?c do nauki. 
Proponuj? zwrdcid uwag? na produkt 
o nazwie All in one, ktory bye moze 
wzbudzi zainteresowanie niektorych 
czytelnikow. 

Nazwa programu jest jak najbardziej 

adekwatna do tego, co znajduje si? na 
plytce, otoz mozemy zdecydowac si? 
na jeden z pi?ciu j?zykow, ktory ma 
bye przedmiotem nauki. Do wyboru 
mamy: angielski, niemiecki, francuski, 
hiszpanski i... japonski. Ostatni raczej 
mozna potraktowac jako ciekawostk?, 

chyba, ze jestesmy jasnowidzami i 
wiemy, ze nasza pociecha gdy 
dorosnie, nagle zapala mitosci? do 
skosnookich i przyktadowo zapragnie 
studiowac japonistyk? albo pokocha 
mang? i anime. Takwi?c mozemy 
nauezye si? podstaw pi?ciu j?zykow, 
korzystajqc tylko z jednego programu; 
co za oszcz?dnosc, prawda? Ale 
prosz? nie popadac w przedwczesny 
zachwyt, chcialabym zwrdcic 
szczegoln? uwag? na wyrazenie 
lppodstawyM, gdyz niczego wi?cej nie 
mozna si? spodziewac po korzystaniu z 
All in one, Jednak jakkolwiek by nie 
patrzec na ograniczenia programu, 
jego uzytecznosci raczej nie powinno 
si? kwestionowac zbyt pochopnie. 

Autorzy projektujqc program, gtownie 
skupili si? na nauce rozumienia 
zwrotow i stowek ze sluchu, prawd? 
powiedziawszy tekst wyst?puje w 
minimalnych ilosciach (i slusznie, male 
dzieci zwykle nie potrafi? czytad]. 
Nawet menu, zreszt? bardzo proste, 
opiera si? na roznokolorowych 
przyciskach Czielony - zaeznij, 
czerwony -zakonez, niebieski - zmien 

poziom trudnosci). Tego 
typu nieskomplikowany 
interfejs obslugi na pewno 
nie sprawi klopotu dzieciom 

nie posiadajqcym jeszcze 
dostateeznie rozwini?tej 
umiej?tnosci czytania. 

Jednak warsztatowe 

sprawy w tego typu 
produktach nie s? az tak 
istotne jak walory 
edukacyjne. Program ze 
wzgl?du na sw? rozpi?tosc 

j?zykow? nalezy traktowac jako baz? 
wyjsciow? do rozpocz?cia nauki 
ktoregos z proponowanych j?zykow (a 
moze i wszystkich?). Dlaczego? 
Powod jest szalenie prosty: z pomoc? 

in one dziecko w najlepszym 
wypadku pozna nieco ponad 200 
zwrotow i wyrszen obcego 
pochodzenia, Ale powinno to 
wystarezye, by wzbudzic w 
potencjalnym uezniu ch?c do 
kontynuaeji nauki; mozna tez b?dzie 
sprawdzic, ktory z j?zykow najbardziej 
przypadl dziecku do gustu [nie ma nic 
gorszego niz nauka jakies j?zyka, w 
momencie gdy si? go po prostu nie 

lubi i nie czuje). 

Sposob, w jaki program przekazuje 
wiedz?, jest juz chyba standardem we 
wszelkich tego typu produktach 
edukacyjnych, gldwnie adresowanych 
do dzieci. Mam na mysli nauk? poprzez 
gry i zabawy. Dziecko b?dzie mialo do 
wyboru kilkadziesiqt roznych cwiczen 
(zabaw- jak kto woli) o zroznicowanym 
stopniu trudnosci i charakterze. Nie 
jest regut?, aby cwiczenia wykonywac 
w kolejnosci, w jakiej wyst?puj? po 
sobie w programie, jednak nalezy 
pami?tac, ze stopniowo poziom 
trudnosci podnosi si? i dziecko, 
zabieraj?c si? za dalsze cwiczenia, 
b?dzie musialo si? juz wykazac pewn? 
wiedz?. Zapewne istotnym 
zagadnieniem jest w tym przypadku 

rodzaj i poziom realizaeji zabaw i 

cwiczeri; program tutaj rowniez nie 
wyroznia si? niezym nadzwyczajnym. 
Gtownie s? to zabawy ze sluchu; 
przykladowo spiker nakazuje wskazac 
odpowiedni kolor pilki, jaki 

wypowiedzial 
w obcym j?zyku lub 
trzeba ubrac narysowan? postac 
dziewezynki wedle wskazdwek lektora. 
Zagl?biaj?c si? w zabaw?, dziecko 
poszerza asortyment stowek o nowe i 
bynajmniej nie s? to tylko rzeczowniki, 
ale rowniez czasowniki, przymiotniki, 
okredlenia czasu itp. W dalszych, 
nieco rozbudowanych juz lekcjach, 
t?czone s? znane juz dziecku slowka w 
zwroty (zielony kwiat, czerwony 
autobus itp.), ktdrych przykladowo 
obrazkowy odpowiednik nalezy 
wskazad. Przed kazdym cwiczeniem 
dziecko, klikaj?c na ktorykolwiek 
obrazek, uslyszy jego wyrazn? 
wymow? w j?zyku, ktory zostal 
wybrany na samym pocz?tku 
programu. 

Wybor cwiczen jest naprawd? bardzo 
duzy, a kazde z nich inaezej stara si? 
przekazac dziecku wiedz?, dlatego co 
do poziomu i rodzaju nauki raczej nie 
mam zastrzezen. Jednak od razu 
wzbudzila we mnie niech?c grafika, 
ktdra sprawia wrazenie jakbysmy 
cofn?li si? do zamierzchlych czasow 
komputerow osmiobitowych. Fakt, ze 
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program jest adresowany gfownie do 
dzioci, nie oznacza od razu, ze 
prostota programu musi takze obj?c 
jego wizualn? prezencj?. Wlasnie ten 
element jest jednym z wazniejszych 
walordw i powinien charakteryzowac 
sie nad wyraz starannym i ciekawym 
wykonaniem. W koncu spelnia nie byle 

jakie zadanie, ktore polega na 
zaciekawieniu i zainteresowaniu 
dziecka programem. W przypadku All 
in one b?dzie to trudne, zwazywszy na 

to, co mozna ujrzec na ekranie. 
Naprawd? zadna rewelacja i mocno 
smiem w?tpic czy taki stan rzeczy 
wywola duzy zachwyt w potencjalnym 
matolacie? Miejmy jednak nadziej?, ze 
bardziej od grafiki przyciqgn? uwag? 
ucznia gry j?zykowe, ktorym nic nie 
mozna zarzucic. 

Ciekawy natomiast jest fakt, ze 
wszystkie polecenia [wyt?czaj?c 
oczywiscie stowka) wypowiadane s? 
przez lektorow w j?zyku, ktory jest w 
danej chwili nauczany; autorzy chcieli 
w ten sposob calkowicie wyeliminowac 
wyst?powanie innego j?zyka niz ten, z 
ktorym dziecko si? zapoznaje. Jednak 

takie rozwiqzanie wymusza na 
rodzicach obecnosc przy potomku 
podczas zabawy z programem, by 
wyjasnic maluchowi sens polecen i 
wyratowac z ..tarapatow", w razie 

jakichkolwiek wqtpliwosci, W gruncie 
rzeczy jest to chyba dose pozytywna 
cecha. 

Podsumowujqc: mozna z cal? 
pewnosci? stwierdzic, ze program jest 
wart uwagi ze wzgl?du na swdj 
oryginalny charakter. All in one moze 
stanowic idealny wst?p do 

rozpocz?cia edukaeji naszej matej 
pociechy w dziedzinie j?zykow obcych, 
bye moze tak wczesnie „zaszczepiona" 
swiadomosc potrzeby znajomosci 
jpzykow w dorostym zyciu moze 

zaprocentowac ciekaw? i intratn? 
prac?. Kto wie? Na pewno warto 

zainwestowac par? groszy, bo 
rezultaty mog? bye zaskakuj?ce. 

■ 
Praducent: 
Syracuse Language 
Systems, Inc. 

Wymagania: 

Windows 3 x/95 

internet; ^eedv/wi^v 

Dystrybutar: 
liW 
mm G^aies 

syrrafyg.com 

1KC] r —i 

Stiff 

ivrrx-iM 
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Programy uzytkowe 

Vocabulary Games within each 

topic teach words and common 

expressions, and correct 

pronunciation, using speech 

recognition. 

Listen to realistic "study" 

conversations, or create your own. 

You'll join in the branching 

conversations using speech 

recognition 

Topics - Social engagements, 

dining opt, travel, hotel and 

accommodations, around town, 

and medical needs • include 

conversations, grammar, and 

vocabulary. 

Mtitm 

IB 

gielski po amerykansku 
English Your Way S.O 

AmgrykanlB sq, tad przytiajmnlej twlerdzq, indywidualistami, lubiq czufi, It naft wolnq 

rqhq I wotny wyfior. Za swoJa narodowa miajq zad uwaZajq azerzenie swojej 

wolitoryiikuwo- wolunwy tiorcze] ideologii na wszystkich kontyneiM. Dodd tego 

aarkazmu, elntelai oal rzeczywliele robiqto perfakcyjnia (aide hblul). 
PlOTR POMANSKI 

speakera", czyli osoby postugujgcej si? 
od dziecinstwa j?zykiem angielskim. 
Konwersacje, kt.ore stanowi? 
podstaw? kursu, podzielone s? na 
pojedyncze zdania. Uzytkownik, po 
wysluchaniu zdania w wykonaniu 
lektora, wypowiada t? sam? kwesti?, 
a program okresla stopieh 

akcent rozumie si? tutaj wymow? 
poszczegolnych gtosek, catych 
wyrazdw i intonacj? zdania), 
usiyszymy, jak troch? enigmatycznie 
informuje instrukcja, dzwi?k ..ding", 
jezeli popetnilismy bl?d, rozlegnie si? 
gtodne „dong”(?). Jak zapewniaj? 
autorzy, ASR rozpoznaje nawet akcent Nowy program do nauki 

j?zyka angielskiego firmy 
Syracuse Language 
Systems pasuje 
doskonale do powyzszego 
schematu. Juz sam tytul 

zapowiada, ze jest to angielski „na 
Twdj wtasny sposdb" (English Your 
Way). Zaraz na wst?pie do instrukcji 
uzytkownika dowiadujemy si?, ze nie 
istnieje cos takiego, jak ..najlepszy" 
sposdb nauki j?zyka obcego, kazdy 
powinien dostosowac tryb uczenia si? 
do wiasnych potrzeb, zdolnosci i 
upodobari. Material jest wi?c tu 

osoby poczqtkujqcej lub mdwiqcej 
bardzo wolno. Uzytkownik okresla 
takze typ swego gtosu (m?ski, kobiecy 
lub dzieci?cy). 

Cechq, ktora wyrdzniad ma English 
Your Way sposrod innych tego typu 

programdw jest, jak podkredla 
instrukcja dla uzytkownika, takzwany 
ASR, czyli system rozpoznawania 
mowy. System ten umozliwia 

porownywanie nagranego na dysk za 

przedstawiony w taki sposdb, ze 
uzytkownik moze wptywac na jego 
uklad, o czym szczegolowo za chwil?. 

Produkt SLS jest programem 
interaktywnym w pelnym tego stowa 
znaczeniu (slowo «interactive» 
wymyslili, oczywiscie, rdwniez 
Amerykanie). Poza tym, wracajqc do 
przedstawionego na wst?pie 
schematu, English Your Way 2.0 jest 
wprost niewiarygodnie dobry. 

posrednictwem mikrofonu gtosu 
uzytkownika ze wzorem, ktory stanowi 
nienaganny akcent tzw. „ native 

podobienstwa obydwu wersji 
wypowiedzi. Jesli odczytalidmy zdanie 
z prawidlowym akcentem (przez 

Brzmi to wszystko zbyt pi?knie, aby 
mozna bylo potraktowac obietnice 
producenta bez zadnych zastrzezen. 
System ASR w omawianym 
programie, choc pewnie si? naraz? 
wielu informatykom, uwazam za jedyny 
element programu, ktdry potraktowac 
nalezy z ostrozn? rezerwq. Jezeli 
bowiem system rozpoznaje akcent 
osoby poczqtkujqcej (czyli, jak 
rozumiem, mozliwe jest, ze taka 
osoba, po kilku probach ustyszy 
upragnione „ding"), to czemu autor 
tej nieco zbyt sarkastycznej recenzji, 
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krzyzowki itp.), natomiast kolejnosc 
tematow i zapoznawania si? z 
zagadnieniami gramatycznymi okredla 
sam uzytkownik. W kazdej z gier 
sluz?cych opanowaniu pewnych partii 
materiafu mamy do dyspozycji 
rozliczne opcje okreslajqce precyzyjnie 
nasze preferencje. Wybor nalezy do 

ciebie! 

Click on Language Connect 

to link to the web site for 

language learners. 

Your Way 2.0 includes 

Internet access software 

(15 days free-} and 

Netscape Navigator 2,0 

web browser. 
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po dobrych 10 latach intensywnej 
specjalistycznej nauki angielskiego 
dlugo, acz bez efektu tamaf sobie j?zyk 
na najprostszych zwrotach? Zycz? 
wszystkim poczqtkujqcym duzo 
cierpliwosci! Nalezy takze dodac, ze 
choc, zgodnie z informacjq w 
instrukcji, wszystkie funkcje programu 
dziataj? na komputerze z procesorem 
486, na sygnat dzwi?kowy 
stwierdzajqcy prawidtowosd lub btqd 
wymowy trzeba, dysponujqc takim 
sprz?tem, czekac czasami okoto... 
minuty. 

Dose jednak narzekan. Za 
najwazniejszq cech? programu, jak 
najbardziej pozytywnq, nalezy uznac 
jego wysoce zaawansowan? 
interaktywnosc. Dzi^ki temu w trackie 
ewiczenia konwersaeji mamy do 
wyboru kilka mozliwych odpowiedzi. To 
pozwala uniknqc sytuacji, kiedy 
nauezymy si? po prostu na pami?c 
kilku dialogow i pozostaniemy 

bezradni, gdy prawdziwy kelner w 

amerykanskiej restauraeji powie cos 
innego, niz powtarzajqcy si? 
elektroniczny nudziarz z dialogu. W 
cwiczeniach konwersacyjnych z English 
Your Way budujemy rozmow? w jej 
trakeie, podobnie jak to si? odbywa w 
rzeczywistosci. Poza tym, co 
niezwykle interesujqce w tego typu 
programie, nie ma tutaj numerow 
lekcji i sztywnego planu zaj?c. 
Material podzielony jest tematyeznie 
[konwersaeje] i wedlug pewnych 
funkcji [powtorzenie podstaw 
gramatyki, ewiczenia slownikowe, 

Jednak to, co uznac mozna za wielk? 
zalet? w odniesieniu do problemow 
merytorycznych, mianowicie duzy 

margines samodzielnosci 
pozostawiony uzytkownikowi, mogloby 
stac si? nieznosn^ wad?, gdyby 
przeniesione zostalo w sfer? czysto 
technicznej obstugi programu. Tak si? 
na szcz?scie nie stato. Interfejs, nie 
dose, ze atrakcyjnie zaprojektowany 
przez znajqcych swoj fach grafikow, 
zapewnia latwosc obstugi nawet 
komputerowemu laikowi. Dol?czona 
instrukeja uzytkownika [po polsku 

Uritminnr £ 'finitengt? 

r „ i 
*‘k- “Tff i h tdu &FM1T4- Cd IIAf *IFI-UI tr4^ #4. 

oczywiscie), 
choc dluga, jest 
drobiazgowo doktadna, przejrzysta i 
wyczerpujqca. Zreszt? nawet osoby 
szczegblnie silnie uczulone na wszelkie 
instrukcje obstugi b?d? mogly bez 
najmniejszych problemow, jntuicyjnie" 
szybko i sprawnie poruszac si? po 
programie. 

Dlugo by jeszcze wymieniac wszystkie 
zalety tego w petni profesjonalnego, 
pelnego interesujqcych, oryginalnych 
rozwi?zan programu. Do powyzszyeh 
komplementow nalezaloby jeszcze 
dodac peine wykorzystanie mozliwosci 
multimedialnego sprz?tu 
komputerowego [powodzenie w wielu 
cwiczeniach/grach zamieszczonych w 

programie opiera si? na szybkim 
kojarzeniu informaeji wizualnej 
[obrazki, zdania) z informaejami 
przekazywanymi przez glos lektorow. 
Wszystko to sprawia, ze nawet dla 
osoby nie majqcej wi?kszych 
problemow z angielskim na poziomie 
prezentowanym w programie tod 
pocz?tkuj?cego do srednio 
zaawansowanego) wykonywanie 
cwiczen moze bye zrddtem dzikiej, 
pierwotnej radosci uezenia si?. Mimo 
pewnych zastrzezen pod adresem 
systemu ASR, mozna z czystym 
sercem polecic program English Your 
Way kazdemu potrzebuj?cemu 
motywacji do nauki j?zyka obcego. 
Odradzalbym jednak ograniczenie si? 
wyl?cznie do korzystania z programu, 
zaden program komputerowy 
przeznaczony na PC-ta nie jest w 
stanie pomiescic catosci potrzebnych 

nam czasem informaeji o j?zyku, 
jednak EYW moze, wedlug mnie, 
zmobilizowac do nauki najbardziej 

opornych. 

1 -Air, w 
Froducent; 
Syracuse 1. Hflguagu 
Syiicrrui, Inn, 

Wymagania: 
mmSi-M ham. 
CDxZWIhtkms 

Dystryhulor: 
LtM 
m W28IS5 

Internet: hup://vmw.syrlaaa CCM1 
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nwersacje i zabawy 
TriplePlay Plus! English 

Firms Syracuse Language Systems jest znana na catym swiecie jako twonca bandzo 

pctfiiyslBwycti produhtow pomocnych w nauce jgzykAw obcych. Zatozyciele firmy 

czerpie mm najtepsze pomysly z wynikAw prac badawczych, jakie prowadzili na 

UnlwsrsyM w Syracuse. Takie „akademickie" podejscie do problemu przyswajania 

Itzyklw abcycli powinno w efekcie dostarczyc zadowalajpch wynikAw - i 

rzeczywlicle. Ciekawe rozwipuia, jakie tworcy wprowadzaji do swoich produktAw, 

znfdHjt wired uzylkownikAw wielu zwolennikfiw nowych metod nauczania. 
Agnieszka Siejka Kolejnym produktem 

firmowanym przez 

Syracuse, jaki wylqdowal 

na moim biureczku, by! 

TriplePlayPlus! English, 

kurs podstawowy. W 

pakiecie znajdowafa si? pfyta CD, 

instrukcja obstugi oraz 

najprawdziwszy, duzy i czarny 

mikrofon. Czemu ma sluzyc ten 

ostatni przedmiot, wyjasni? pozniej, 

ale zapewne niektorzy z was juz si? 

domyslaj?, Dzisiaj przeciez nikogo nie 

dziwi wykorzystywanie multimediow 

do nauki j?zykdw obcych; wlasnie ta 

dziedzina najefektywniej 

wykorzystuje szeroki wachlarz 

mozliwosci multimedialnych technik 

nauczania. Kolejnym standardem 

jest stworzenie ..ucz^cego” 

oprogramowania w formie 

nieskomplikowanych, ale i nie 

nudnych zabaw oraz gier. 

TriplePlayPlus! rowniez i w tym 

przypadku nie odbiega od ustalonych 

norm, ale to chyba oczywiste, jesli 

wezmie si? pod uwag? fakt, iz 

program jest glownie adresowany 

do dzieci w wieku ..okoto 

podstawowym”. Ograniczenia 

wiekowe w tym przypadku nie 

maj? jednak wi?kszego znaczenia. 

Calosc materialu podzielona jest 

na pi?c dzialow, ktore obejmujq 

podstawowe tematy i zagadnienia 

jakie poznajemy w poczqtkowej 

fazie nauki j?zyka angielskiego 

(food&drink, home, people...]. 

Kazdemu dzialowi 

przyporzqdkowane s? odpowiednie 

cwiczenia oraz krdtkie komiksowe 

scenki z dialogami Cpo dwie na 

dziat). Gdy klikniemy na 

odpowiedniq sekcj? tematyczn?, 

automatycznie podswietlajq si? 

dost?pne w danej chwili cwiczenia, 

dodatkowo jeszcze mozemy 

wyszczegolnic czy chcemy polozyc 

gfowny nacisk na nauk? czytania, 

czy tez rozumienia ze stuchu. W 

zaleznosci od naszego wyboru 

dost?pne zabawy zmieniaj? 

nieznacznie swdj charakter, 

dopasowujqc si? do 

wyodr?bnionego rodzaju nauki. Tyle 

jesli chodzi o struktur? i budow? 

programu, teraz warto wgl?bic si? 

nieco bardziej i rzucic garsc 

informacji na temat formy i 

wykonujqc poszczegolne cwiczenia, 

na pewno mozna si? nauczyd stowek 

i rozbudowanych zwrotow, nie 

wylqczajqc takze angielskich czasow. 

uzytecznosci. Pierwsze, co od razu 

przychodzi na mysl po dluzszym 

randez-vous z programem, to ogrom 

zroznicowania gier i zabaw, majq one 

tak odmienny charakter, ze trudno 

jest poczuc chociazby cien 

monotonii. Jednak roznice to jedna 

kwestia, a wykonanie to rowniez 

zupetnie co innego. W drugim 

przypadku sprawa ma si? nieco 

gorzej, rysunki owszem nie sq zle; 

lecz utrzymujq si? na wyjqtkowo 

przeci?tniacko-srednim poziomie. 

Najwazniejszy chyba jest fakt, iz 

Poiozony rowniez zostat duzy nacisk 

na utrwalenie wszystkiego co przed 

chwilq z takim trudem weszlo do 

gfowy. Duz$ uwag? zwracaj? 

wspomniane nieco wczesniej scenki 
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dialogowe w formie komiksow, 

mozna to przyrownac do tych 

znanych obrazkow z kolorowych 

podr?cznikow do nauki j?zyka 

angielskiego. Po wybraniu ktorejs z 

nich na ekranie widzimy kilka 

obrazkow, na ktorych widniej? 

charakterystyczne P1dymki". Nie 

ma w nich tekstu, dopiero gdy 

klikniemy na odpowiedni? 

..chmurk?*', ustyszymy wyrazny 

glos lektora wypowiadajqcego 

kwesti?, natomiast na dole pojawi 

si? jej forma pisana. Jesli tempo 

wypowiedzi jest dla nas zbyt 

szybkie, mozemy je nieco 

przystopowac, klikajqc na 

odpowiedniq ikon? z zdtwiem; glos 

lektora momentalnie ulega 

znacznemu wydtuzeniu i 

spowolnieniu. Efekt jest nieco 

komiczny, ale my przynajmniej 

jestedmy w stanie wylapac 

wszystkie zwroty w zdaniu. 

Funkcja komiksowych scenek 

wybiega nieco dalej poza 

kompetencje gier i zabaw, otoz 

0$1 nploPIay Plusl in I nqlisli 

maj? one przygotowac do 

prawdziwych sytuacji, w jakich 

mozna si? znalezc, sp?dzaj?c czas w 

obcym kraju. Tematyka ich obejmuje 

najbardziej popularne zagadnienia jak 

podroz, zakupy w roznych sklepach, 

restauracja, wynajmowanie 

mieszkania... Nie brakuje w nich 

rowniez humorystycznych sytuacji, 

ktore potrafiq wywotac lekki usmiech 

Ctaki od ucha do uchal na twarzy 

ogl?daj?cego. 

Jesli jestesmy juz przy komiksach, to 

warto wspomnied Cba! nawet 

trzeba) o systemie rozpoznawania 

mowy, w jaki zostal wyposazony 

program. Przedtem musimy 

podtqczyc mikrofon do karty 

dzwi?kowej i zainstalowac 

odpowiednie sterowniki, ktore 

rowniez zostaly dotqczone do pakietu 

TripPlayPlusl. Gdy uporamy si? ze 

skonfigurowaniem sprz?tu, b?dziemy 

mieli do dyspozycji dodatkowe 

funkcje i mozliwosci, o jakie 

rozszerzy si? program po 

podlqczeniu mikrofonu. Po klikni?ciu 

na ikon? przedstawiajqc? powyzszy 

gadzet podswietlone zostaj? 

cwiczenia, ktore wykorzystuj? to 

uzyteczne urz?dzenie. Oczywiscie 

system nie rozumie sensu 

wypowiadanych przez nas stow, jest 

jedynie w stanie rozroznic 

wymawiane stowa, zwroty i 

wyrazenia oraz ocenic poprawnosc 

brzmienia dzwi?kow. Bez wzgl?du na 

nasz wybor cwiczenia, zadanie 

b?dzie polegalo na powtorzeniu 

kwestii (komiksy) lub slowa, jakie 

zostan? wypowiedziane przez 

spikera. Program odpowiednio nas 

oceni i b?dziemy mogli przejsc do 

dalszej zabawy. Cwiczenia poziomu 

pierwszego najlepiej nadaj? si? do 

wypracowania naszego akcentu, 

gdyz system rozpoznawania mowy 

jest bardzo dobrze przystosowany 

do krotkich odpowiedzi, jakie 

dominuj? w tym poziomie. Na 

wyzszych poziomach istnieje 

mozliwosc oszukania komputera 

mylnq wymow?, ale chyba latwo 

sobie zdac spraw?, ze w takim 

przypadku oszukujemy tylko i 

wylqcznie samych siebie, a nie 

komputer. Najefektywniej b?dzie, 

jesli postaramy si? nasladowac 

wiernie i dokladnie dykcj? 

angielskiego instruktora. Swojq 

wypowiedz mozemy nagrac w celu 

porownania jej do idealu, czyli 

wypowiedzi lektora. 

Biorqc pod uwag?, ze TripPlayPlusl 

obejmuje material odpowiadajqcy 

kursowi podstawowemu, mozna 

stwierdzic, ze poziom nauki jest 

dose wysoki i zadowalajqcy. 

Natomiast z catq pewnosciq mog? 

dodac. ze nie jest to tylko program 

adresowany do malych 

uzytkownikow, dorosli w rownym 

stopniu mogq wykorzystac 

mozliwosci programs by poprawid 

(lub nauezye si?] wymow?, akcent, 

czytanie i rozumienie ze stuchu 

j?zyka angielskiego. Szeroki zakres 

cwiczen, interesujqce i pomyslowe 

wykonanie oraz prostota obstugi 

powodujq, ze TripPlay Plus! mozna 

zaliezye do elitarnej grupy 

oprogramowania, jakie 

charakteryzuje si? wysokim 

poziomem wykonania i efektywnym 

nauezaniem. Jedyn? rzeczq, jaka 

wyraznie kuleje, sq niedociqgni?cia w 

grafice. Korzystanie z programu na 

pewno sprawi najwi?cej radosci, gdy 

zasi?dzie do niego cala rodzina i 

wspolnie b?dzie starala si? poznac 

mozliwosci, jakie kryj? si? w TripPlay 

Plus!, a jest ich naprawd? bardzo 

wiele. ■ 
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Programy uzytkowe BO 

ystii bye... 
Artist! 

Krtdy i tins marzyl kiedys o zdolnosciach plastycznych na miarp nawet... no moze 
urn ole arlysly z prawdziwego zdarzenia, ale chocby o posiadaniu podstawowych 
umlejcM fiaszmcowBnia dowolnego obrazu w taki spnsdh, by choc odrobing 
przypORilnst rzeczywisladb. Tymczasem fakty jakie sg, wie kazdy. Czgsc z nas ma takle 
zdolnodci, a czgSc nie. Zdarzajg sip nawet mutanty (ja wiem tylko n jednym, miannwicie 
o sobia), ktdrycb zdnlnnsci plastyczne i umiejglnosci rysunku aiozaa wyrazic jedynie 
llczbq ujsim i tn rzgdu czterocyfrowych [to jest nas dwdeh - Jerzy Poprawaj. 

~ Krzysiek KALISZEWSKI 

I ... j I Safes ai m 

1 EOS.' 
iSa'ir- 
i*Bt 

1 

1 
ffi:. 

r m iemniej jednak marzenia 
HL I pozostaj?. Zastanawiaj?c 

I si?, czy moje 
i \m „umiej?tnosci" nie 
I vfl wynikaj? przypadkiem z 
™ ™ niech?ci do sprobowania, 
postanowilem wi?c wzi?c na warsztat 
program Artist!, ktorego ide? jest 
wtasnie nauezenie osobnikow mojego 
pokroju chocby podstaw plastyki. Nie 
przeszkadzal mi nawet fakt, ze 
rzeezony program posiuguje si? 
j?zykiem francuskim, z ktorego 
rozumiem moze dwa stowa, a i to 
wylqcznie wtedy, gdy widz? je w formie 
pisanej. Na szcz?scie okazalo si?, ze 
program do nauki plastyki stosuje 
gtownie przekaz wizualny, wi?c 
zrozumienie nie nastr?czato 

problemow. 

Nalezato wi?c rozpocz?c nauk?. Od 
czego? Na to pytanie kazdy powinien 
odpowiedziec sobie sam w zaleznosci 
od tego, co zamierza w przysztosci 
tworzyc oraz jak? technik? wybierze. 
Odnosnie techniki to wybor jest 
szeroki, ale program obejmuje dose 
w?ski zakres, a mianowicie szkice 
olowkowe [choc mozna to odniesc 
rowniez do szkicdw w?glem, ktore od 
zawsze podobaly mi si? bardziej, niz 
klasyczny olowek]. Natomiast w 
dziedzinie ..stylow" (choc nie wiem, czy 
mozna to tak okreslic) wybor jest juz 
duzo wi?kszy. Mozemy wybierac 
mi?dzy portretem, aktem, martw? 
naturq, krajobrazem i studium 
przedmiotu. Kazdy z dziatow to osiem 

zdj?c stuz?cych jako „modele" i 
dokladny kurs przenoszenia kazdego z 
nich na papier. Oprocz samego kursu 
Cktory za chwil? omowimy szerzej) 
program zawiera takze porady 
warsztatowe, wsrod ktorych 
znajdziemy np. sposoby rysowania 
olowkiem w celu uzyskania 
odpowiedniej kreski, krotki kurs zasad 
rz?dz?cych perspektyw? itp. 

Ale powrdemy do samego kursu. Na 
pocz?tek wybieramy sobie kategori?. 
Jako „artysta" pocz?tkuj?cy wybratem 
to, co wydawalo mi si? najtatwiejsze, 
czyli studium przedmiotu. Teraz 
mozemy wybrac model, na podstawie 

ktorego powstanie nasze dzieto. W 
moim przypadku znowu by! to 
najprostszy z modeli, czyli pudefko 
[regularny, biaty prostopadfoscian bez 
zadnych detali). Teraz zabieramy si? do 
tworzenia. Pierwszym krokiem jest 
uj?cie linii tworz?cych perspektyw? 
(korzystam z lekcji wspomnianych 
akapit wczesniej). Nast?pnie kneslimy 
w miar? regularn? bryt? 
geometryezn?, w ktor? mozna wpisac 
nasze pudetko. Zarysy takiej bryly przy 
uzyciu odpowiedniej opeji mog? pojawic 
si? takze na samym zdj?ciu. Nast?pnie 
wpisujemy pudelko w bryi?, co utatwia 

zachowanie proporeji (odlegtosci 
poszczegolnych elementow od 
odpowiednich kraw?dzi bryfy), po czym 
usuwamy kontury bryly, zostawiaj?c 
wyt?cznie obiekt (pudelko). Najwyzsza 
pora zaj?c si? „reszt?", czyli 
otoczeniem pudelka oraz ukladem 
swiatlocieni na samym modelu i w jego 
otoczeniu. Gotowe! Teraz mozemy 
skonfrontowac nasze „dzieton z 
wytworami slawnych artystow oraz 
ueznidw szkicuj?cych w oparciu o ten 
sam model, co my. Prawdopodobnie 
jako ciekawostki, umieszczone s? 
interpretaeje tegoz modelu wykonane 
inn? technik? (np. farba olejna, 
akwarela, collage) oraz w innym stylu 
malarskim (w Artist! postawiono na 
sztuk? realistyczn?, dokladnie 
odwzoruj?c? obiekt, natomiast po 
skonezeniu mozemy zobaezye, jak 
odpowiedni model wygl?da np. w 
wykonaniu impresjonisty czy kubisty). 

Kazdy z dziatow tematycznych to 
osiem modeli, wi?c jak latwo poliezye, 
w sumie mamy ich czterdziesci. Kazdy 
model to kolejne, odpowiednio 
komentowane fazy powstawania, co 
daje w sumie osiemset kadrow 
opisuj?cych proces tworzenia (po 
dwadziescia na model). Jest to 
pot?zny material, doskonale dobrany, 
dzi?ki czemu nasza nauka nie odbywa 
si? ..jednostronie". Modele s? 
zroznicowane, co jest istotne glownie 
w przypadku portretdw, gdzie do 
roznych ksztaltow twarzy nalezy roznie 
podchodzic, a takze w przypadku aktu, 
gdzie szkicowan? postac zamykamy w 
bryle, ktorej ksztalt uzalezniony jest od 
ulozenia ciala modelki (modela). Tak na 
marginesie, w naszym kraju akurat ten 
dziat moze budzic kontrowersje, od 
razu chcialbym wi?c uprzedzic, ze 
niepotrzebnie. Akty s? dobrane ze 
wzgl?du na wartosc artystyezn?, i nikt 
nie powinien traktowac tego jako 
pornografii, zwlaszcza, ze klasyki aktu 
niejednokrotnie zdobi? kosciofy czy inne 
budynki religijne i nikt nie protestuje. 
Powrdemy jednak do programu. 

W zasadzie omowitem pokrotce 
wszystkie jego opeje, wi?c wypada 
podsumowac to jakims komentarzem. 
Coz - plastykiem, mimo najszczerszych 
ch?ci, raezej juz nie zostan?, ale 
przynajmniej wpojono mi elementarne 
podstawy. Pomaga to o tyle, iz mimo 

ze w dalszym ci?gu niczego nie 
narysuj? dobrze, wiem przynajmniej, 

jak powinien przebiegac ten proces. 
Dalsza nauka to po prostu cwiczenia i 

jeszcze raz cwiczenia, dzi?ki czemu 
nauezymy si? stosowac poznan? 

technik?, znaj?c juz zasady ni? 

rz?dz?ce. Aby od razu po 

rozpakowaniu pudelka z programem 

zabrac si? do nauki, pakiet 
wyposazono w odpowiedni sprz?t: , 

jednym z elementow pakietu jest 35- 
kartkowy szkicownik. Jedyne wi?c, 

czego brakuje, to olowki. Brakten (w 

zasadzie mial bye to zart) przypomnial 
mi, ze rzeczywiscie, brak informaeji o 

roznych rodzajach olowkow (mi?kki, 
twardy itp.). Jest faktyeznie wad? 
programu, ale jest to wada jedyna i 
raezej niewielka, wi?c ogolnie Artist! 
nalezy oceniac bardzo pozytywnie. Z 
pewnosci? program ten pomoze 

zostac artyst? kazdemu, kto ma 
troch? wi?cej cierpliwosci i minimalnie 
wi?ksze niz ja zdolnosci plastyczne. 
Gor?co polecam. 
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Marsjanie alakujq! 
f ydawatody sis, ze w grach sirateglcznych niewiele 

mozna jeszczB ulepszyfi. I tym razem bowiem, po raz 
sto dziewipftlziesigty trzeci (tak w przybllZenlu, by 
nie wdawaC sip w szczegdly), nasza ukachana plaaeta 

zostala zaalakawaaa przez abcych. Ale bez ebaw, powstrzymajcie 
ziewaale, ba zanasi sip aa cad bardziej ciehawega, a pierwszyai 
lego zwiasluaeai jest saai tytul: w tlaaiaczeaia "Wejaa Swiatdw". 

Alexander Olszewski 

jest. Po uderze- 
niu w naszq pla¬ 
net? wychodz? z 
nich wielkie me- 
talowe maszyny, 

Co starszym, ewentual- 
nie wi?cej czytajq- 
cym, moze si? on 
skojarzyc z po- 
wiesciq Orsona 
Wellsapod takim 
samymtytufem. I 
b?d? mieli catko- 
witq racj? - gra 
bazuje na tej wta- 
Snie ksiqzce. Dla 
tych mniej oczyta- 
nych krdtki rys hi- 
storyczno- 
"streszczeniowy”. Z 
Marsa w kierunku Ziemi 
zblizajq si? dziwne pociski. 
Nikt nie ma poj?cia, co to 

przypominajqce 
wyglqdem paj?ki. 
Dzieje si? to w Zjednc- 

czonym Krblestwie na 
przetomie wiekow 

dziewi?tna- 
stego i dwu- 
dziestego, a 

nasza technika nie 
jest w stanie na- 
jezdzcy nic zlego 
uczynid. Zagtada wy- 
dajesi?juz tylko kwe- 
sti? czasu... Jako 
ciekawostk? mog? 
powiedzied, ze opar- 
te na tej powiesci 

siuchowisko radiowe 
Ctelewizji jeszcze nie 
bylo] wywolalo w 
Stanach auten- 
tyczn? panik?, do 
tego stopnia, ze lu- 
dziezacz?liwpopio- 
chu opuszczac mia- 

sta. Dobra 
otoczka, 
si?gaj?ca do korzeni 

naszych wyobrazeri o 
Obcych nie wydaje si? jed- 

nak najwi?kszq zalet? 
tej gry. Nie b?dzie 

niq takze ani 
muzyka (po- 
dobno ma to 
bye pefny od- 
lot, oczywiscie 

jako sciezki au¬ 
dio) ani grafika 

[podwyzszona roz- 
dzielczosc i te sprawy). 

>Co wi?c moze jeszcze za- 
dziwic wytrawnego gier- 

giem. Ze wzgl?du na biegnqcy 
swobodnie czas, walki b?d? 
mogty mied miejsce zarowno w 
dzieri jak i w nocy, ze wszystki- 
mi wynikajqcymi z tego konse- 
kwenejami. Pytanie o efekty 
swietlne jest wi?c raezej niezu- 
petnie na miejscu. 

Zgodnie z obecnie panujqcymi 
trendami, do zwyci?stwa b?- 
dzie mozna poprowadzic do- 
wolnq ze stron, z diametralnie 
si? od siebie rozniqcymi jed- 
nostkami. Z jednej strony po- 
t?zne maszyny kroczqce, a z 

m 

carza? Ano sama rozgrywka, a 
konkretniej zero podziatu na mi- 
sje. Zamiast tego tworcy majq 
zamiar zaserwowac graezom 
dwie ptaszczyzny: strategiczn? 
i taktyeznq. Na tej pierwszej 
b?dzie mozna swoje jednostki 
przemieszczab po kraju Cpolem 
walki b?dzie, zgodnie z prozq 
Wellsa, Zjednoczone Krdle- 
stwo), a na drugiej wylqdujemy 
w przypadku kontaktu z wro- 

fhe War of the Worlds 
Rage Software plc||GT Interactive 

drugiej, coz, mamy szanse do- 
robic si? samochoddw (tak 
zwanych) pancernych z siejqcy- 
mi postrach (wsrod wrdbli 
wprawdzie) karabinami maszy- 
nowymi. Ciekawe tylko czy 
ostateezna brori ludzi b?dzie 
taka sama jak w ksiqzce? Na 
odpowiedz na to pytanie przyj- 
dzie niestety jeszcze troch? po- 
czekac. 

infSswacie, SaEeL' fcasMpf Obcych czy rftiriala Aby 

v/;grr.c bpdzfe Vveija'/^silfc szarekimoria isHad-Jc I5f&4 

‘tesfigo siq; tylo da, potemj^aba nqdjfe “'V * 

Slycl beet#/ w i pj], 

KOWA NADZIEJA SEGI 

Slalo pn.br;ii;j pTeflfts2|fai*b$ w nkytej r!ni 

nieprzefl^pTpiic) IpH tajeninfcy F'/rnslil haste pc? 5 a tm na1 

Konsola t§i’ak na o^egfena iratem; ma 

s\mmmaif]ilj|e,iTnwa generscjetofts o I I mtv/dopodobme 

Rittapfccie byd/ie ’//yjEjikciWa: c'nocby z tego powodiC ze 

m mej mstsftfe GecJinoloma^PC1 Csyzhy Laiie 

Iwfelrid modulowy? ita Lo Gpowndof/ac rj?nTn| spapfeeSi ffij 

■gmsoIi K'EWpj nadsiei Seg* spijdiie.Wfc'Sid jbdnii nalezy 

dopTedb vzmsnfi 1999 tym hardziei 

zb f#k.povbiedzjala dyi eS^Bf |i|s marketTdDU Setji panl 

Jcanfia Bladen *pczecz^mny ruk 199B pr,?'/gotnwij-|^ sie 

id(! eigplozji w 1999 |ja ^jcz^ccie dla cji ac,.?y “gjj'fiaS 

| •ticzekii|fj6 n^ffldirry za^rpctl teniSdbac 

, 11‘ynkt) PC 

CD AOTION NA ANTENIEM! 

Grtic7,e liilji&cypoffccliilic radia. i»npji|mniei ^tilRsziajqcy 

fs’gaflnvm Slrc-.Cj,maja iap^nTona flpzJsitknvvE) atcakr^, Od 

ponarl dA^igji v.'aslmi y na cr??tnUiJ'Vit£i BP ,9 

fRo l'n W'T:i,L11 klrJP71111e 1R 10 Gnutnv.'nna ip'a aiidynja 

, g^yij Ber %rira ft nT^j ijsl»£ie<; Wassycii 

«^cfinier>tn\H n’ei* 1 ayyrac fttspfjmglS panaodv Pai’-iy1 a!n?: 

sobota, rjodzma 16 19 fala 09.B STREFA GIER CnPiem 

darmdill 

EA ZM1EM1A STRATEGIC ROZGRYVVANIA 
ECTS 

Jjgrlra z ’yz/itpd" ECTS-#/ ■ Eiactrj?nTc Ails iSoftano^TM 

'.'/ycofa4£i0 it #/ej rlecy?|i o'Cprjzycji ft ball 'flSysa6woi;/e] 

Larcjd'.1/1 Pr^ypoinrl^iny, ze oilbedp ^ one # lonJyMlei 

Olimgn ® mtk B-8 wi^esnfe* Prtsodem iefftfrlz r;o bgdz 

EKcpay&wcnej decy/ji jest fakt, ze na uljlg^lgroezne feirgi 

EA vtyfcb bllt^D 450.000 fumimv W L/iifjBi Sajj^m 

pw' przeaiaczyc t»n btididtna obeiiMfifey/ie^SMizbe 

potenifafnych Wiervtbft wifiecIaGp a talee udsil w 

Lacgacii w calej Ei#p’e promocyine*;- 

7fifthly hafV4mly oi'ciam^td^ECTS-dw MTUst 

Freen'ii/f-cfjjfic;, ze rekirdowa ^tjfet^MralieqlflfOcznych 

tarrjbft ^ co najmmej pofttdrzy. b|f]d'zc f/JUBale 

pods/erjl do sprawy zntiiiy doc/zp EA PotriBbyl 

[iriedeipbrohstv/ zmien'afq^p i cok na'ftik- Ujialest. natyM 

Lego pr/emyolu", 

MISSION PACI< DG QUAKE 2 

AcjJviiTon i OpLmius S A 

inu ^JtJz medlogo ujpj?e sip 



PrzegJqd 

limftvs/y olicjalny Mission Pock do Quake a II - The 

RecflknTricj, Ci ,.ktdrzy c,7,u|f| ifejosyt lifjdo mooli [innowniE 
Ainuizyc sip w nuticzrfy-swinl, kiory powsliil w umyslanh 

twojQSw 7, Teksngu T fcsfc/e cat dukopac Obcym Now 

misja, nnwa Lo'samowsc, nowe bfcfiie oto zai ys Lego cc 

cjeL.a w Tliti Rerokmng Natamjast dla milyricnk rrjty kfwflwych 

deatchmatcliy rlodono kilki ipecjbfnych poriomiliw, hv 

klorych do 3? gi ac/y Kdzie moglo si^imigiYyc ze cobq, 

Nrnve paoTny zosLdly pCzygol mvane |uve: Kar/u 

EnleitamnienL W Polsce iinwimen pultnzac sip on menial 

mwrioczesnie z bi'ylyiskg preniierq. a jerjo dy$Bg<biilore$! 

bpdzie Opt fimis SA / N owe go Sgczjb’, 

DESCENTY 

Fworcy DescenUi Parallax Software wi oz; Volition, Inc 

Oiiwjge EnterLtiinmept gipzko praciijq nod koleinyim 

wei%$tiii tej |fglt czyli Descent FreeSpotfe - Thu Great 

War i Descent. 3 

i/olition, Inc- koncentru)e sip nad picrwsrg yiqitq 

pod swn|g kontrolg-zaclrowuigce sip zgodnfe.j wszelkmu 

prawainTffzylii mysliwce i bombowce, ws[ ion tag one czadowg 

mUJ|kq*m8llneai nyin scenanuszem 

MolJtwa bpdzie gra w siecij lak w l/ybie coopei ative |alf tj 

” ana cc by-style 

Premiei'a - na wiosnp 

Z kolei Ootiage Entei tainment 'pezy^fadfl falclo* nad 

Desaejji^m 3 Podobme |ak popi^e^inF® czpsci bpdiie to 

dynamic ni# ti ojwymlJiroiljia b to pik1) stftelnnina ale sg to 

ledyne podobiebstwa do slyrmych flnfodkow W Descent* 3 

zmieniono bowiemwszystka poczqwszy od lejendy, gi afiki 

engine, inteligencp wroga a skonczywszy na hi cm i 

|0Ta|dzkach NaLuralme hfe eapomniano o gi le w sieci. 

Pi emiera * lion* hen, za hnryzontem 

NAJMNIEJSZA NA SWIECIE 

Fiiraj OJcTiein wpi owadzqjio iynek swop najunwaaa 

dziecko PNGGi - na|inh!e]szgBa swieue drukurkp 

laserowa przeznaczong dla uzytkuwnikow noteliookdw;;! 

palmtopdw oi az orzgdzen nowe| geoeracji z Windows GJ?1; 

no poklarlzie Wyffimr y diokarki sg oapi gwdp Tniponujgce 

3 25 A 5*05' x A 7 ; etyli nrfjwipksza. wsrrtosc iest 

pordwny®alna i wynnaiiriffktiftki papieru w formacTe Ad, a 

na dodatek wszystko i azeru wazy 7DQg (Igczme z hat-amr^H 

BaulziPj wyniagaigcy bpdq mogli rowmez do swolkh 

wprokbw i |ii ezentacp dodac nipco koloru Ale na|lepszg 

ceclig PNGDi |est mozliwosc piftey; nfijr gwskolmek sol lie 

tylko wyobrazicie oLoz ilrukai ka nte wyma^a am ledoeflfl 

kabla ally polgczyn sip z noteboftkiem fill palmtopgrti,,, 

Uzyttyiiifl/nik PNGfli bpilzie mogl nawet wlmnochodzie |adgc 

do pi ary wydrukowac nlfezbpdne dobmenty, aby 

eweiituolnie me nia'i^iijc sipswo|enin zwieriEbniljo^ 

CiLizen Systems G Pei iphefals Eur ope Ltd 

Tell-.^4d 10) 1G38 607 3L1D 

X-COM vs TIE UFO?! Po Irzeciej cznAci serli gier opowiadajgcych a iawazji 
Obcych na Zlemig (mAwtyn w skpdcie: XCOM) doszedtem 
da wniosku, ze akeja czwarlej czpsci bgdzie dziac sip naj- 
pnawdapodabniej w knsmnsie. Ida bn inwazjg "naziemng" 

zaliezylismy w piepwszej i Irzeciej czgdci, podwodng w dragiej, wige 
na zdrowy rezaai pozoslawalo jeszcze tylko dnmniemanie, ze tym ra- 
zem UFO zaataknje albo z glgbia Ziemi, alba tez akeja przeniesie sty w 
glgboki kosmos (akeja na pnwierzchni jakiejknlwiek planety bytaby 
tylko kalkq pierwszej ew. trzeciej czgsci). I faktyeznie, maja deduk 
eja w pelni sty patwierdzita. Czwarta czgsc XCOM rzeczywlscie dzieje 
sty w przeslrzeni knsmieznej. Zebym jednak za bardza sig nie paszyl 
swojg przeajkliwnscty, autorzy gry splatali mi iscie nieziemskiego 
ligla. Owszem, jestesmy w knsmnsie. Ale nie dnwodzimy juz drazyng 
dzielnycb knmandnsnw, a siedzimy za sterami knsmicznegn mysliw- 
ca! Cnz, tytnl gry: XCOM: Interceptop brzmi bardza wymnwnie... 

~~ Mac Abra 

W pierwszej chwili wpadtem w 
depresj^. A gdzie moi komando- 
si obwieszeni broniq, gdzie moje 
Action Points i czajenie si^ przy 
zamkni^tych drzwiach?! Gdzie 

Chrapkp na czerpane stamtqd 
bogactwa ma tez sporo innych 
ras, wi^c o konflikt nietrudno... 
A po konflikeie, wiadomo, trze- 
ba posprzqtac teren bitwy z 

si^ podziata ma ukochana gra; 
zamienita si^ w - przepraszam 
za wyrazenie - symulator?! 
Wyplakawszy si?, postanowi- 
lem jednak dac szans? ludziom 
z MicroProse. W koncu te chto- 
paki wiedz? co czyni? i jak do tej 
pory nie narzekalem tzbytnio) 
na zaden kolejny X-COM, wiec 
moze i tym razem nie b?dzie 
zle? W kazdym razie czwarta 
cz?sc opisuje ekspansj? ludzi w 
kosmos, ria pokladzie ogromne- 
go latajqcego miasta (kolonii?) 
Mega-Primus. Ta latajqca baza 
zajmuje si? m.in. kosmieznym 
gornictwem w odleglych sekto- 
rach kosmicznych "Dzikich Pol”. 
Ale bynajmniej ludzie nie sqjed- 
nymi przedstawicielami inteli- 
gentnego zycia w tym rejonie. 

rozmaitych szczqtkow i arte- 
faktow, ktore nasi naukowey 
wykorzystajg do nieustannego 
doskonalenia nowych syste- 
mow broni. Tu pachnie nam 
stodko stary, dobry X-COM, 
doprawiony zresztg sporq 
dawkq gry w typie Outpost czy 
innego Fragile Allegiance, po- 
niewaz oprocz walk nalezy tez 
pieczotowicie dbac o rozwoj 
ekonomiezny naszej kolonii (fa- 
bryki, kopalnie, inwestyeja kasy 

w lepsze budowle itpJ tudziez 
o utrudnianie zycia wrogim ko- 
palniom itp. Moze wi?c bye cal- 
kiem niezle, tylko gdyby nie to 
nieszcz?sne latanie... 

No i dochodzimy do sedna spra- 
wy. Mamy do wyboru trzy ro- 
dzaje statkow: lekki mysliwiec, 
mysliwiec bombardujgcy i ci?z- 
ki bombowiec. Pierwszy przy- 
daje si? do obrony bazy i ata- 
kow na Izejsze struktury wro¬ 
ga; dwa pozostate stuz? do de- 
wastowania baz, kopalni oraz 
niszczenia pot?znych kosmicz¬ 
nych transportowcow wroga, 
za pomoc? dziewi?ciu roznych 
broni "promienistych" i 10 ro- 
dzajow rakiet. Naturalnie w 
miar? uplywu gry mozemy roz- 
budowywac systemy pojazdow 
i same pojazdy Cnp. o lepszy 
pancerz czy systemy kierowa- 
nia ogniem), a takze wzbogacad 
je o calkiem nowe mozliwosci 
[np. holowanie innych - zapew- 
ne przechwyconych? - obiek- 
tow], Cata akeja rozgrywana 
b?dzie w 3D; na potrzeby tej 
gry stworzono od podstaw 
specjalny engine. Posiadacze 
3Dfx nie b?dq zawiedzeni, ta 
gra ma wycisnqc z tych kart 
wszystkie soki. Wizualnie sce- 
ny bitew kosmicznych maj? 
przypominac [klimatem i pozio- 
mem trudnosci) gry w stylu X- 
Wing vs TIE Fighter, z tym ze 
nawet podezas walk graez musi 
myslec w sposob "strategicz- 

ny", tzn. nie jest niewazne co i 
kiedy zaatakujemy, radosne 
grzanie we wszystko co akurat 
nawinie si? pod lufy nie wrozy 
nam dluzszej i owocniejszej ka- 
riery. Tu dobra wiesc dla mito- 
snikow trybu multiplayer i de- 
athmatchow. W Interceptorze 
przewidziano m.in. trzy odmia- 
ny tej popularnej zabawy, ale 
(pszzz! - zimny prysznic!) nie 
b?dzie wowczas mozliwe lata¬ 
nie na statkach UFOli. 

Gdy tak sobie to czytam, to 
mam mieszane uczucia. Tak si? 
jakos ztozyto, ze mam orga- 
nieznq alergi? na wszelkie moz¬ 
liwe symulatory lotu, nawet te 
wybitnie zr?cznosciwe, i w ogo- 
le gram w nie (gdy juz musz?] 
jak ostatnia noga stolowa: zero 
refleksu, mylq mi si? klawisze, 
mam drewniane palce itp. Dla- 
tego cieszqc si? z czwartej cz?- 
sci XCOMu i obiecanych w niej 
tych smakofykow, ktore raduj? 
kazdego stnatega, mam mimo, 
wszystko straszliwie podejrze- 
nia, ze b?dzie to pierwsza cz?sc 
tej serii, w ktorej nie doprowa- 
dz? ludzi do koncowego zwyci?- 
stwa... 

Ps. Gra pojawi si? w okolicach 
wakaeji tego roku. Przypusz- 
czalny (podkreslam: przypusz- 
czalny) konfig to Pentium-133, 
Windows’95, IB Mb Ram, Di¬ 
rectX, wskazany 3Dfx. 
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Liberation Day 
Interactive Magic 

Dzien wyzwolenia masywnych czolgdw, gigan- 
tycznych lodzi podwodnych i 
wiele, wiele innych zasobow 
roznorakiego zelastwa. Jest 
jeszcze jeden wazny czynnik, 
ktdry pozwoli chociazby na wy- 
rdwnanie swych sil z sifami 
wroga: ONI si? nie spodziewaj? 
tak naglej i drapieznej kontr- 
ofensywy. Zakladam, ze zaata- 
kujecie Obcych z przy- 
gniataj?c? zacie- 
ktosci?, an- 
gazu- 

Wszystko to stanowi 
ogromne wyzwanie dla 
ludzi, ktorymi przyjdzie ci 
dowodzic, zreszt? i Tobie 
nie b?dzie latwo odnalezc si? w 
tak trudnym potozeniu. Przed 
graczem zmudne i peine niebez- 
pieczehstw przeczesywanie 
nieznanych terenow w poszu- 
kiwaniu bogactw naturalnych 

a nad Nu Haven zalopocze ta 
wlasciwa flaga, b?dzie mozna 
wzniesd toast za odwaznych 
bohaterdw [graczy) i swi?to- 
wac do upadlego Dzien Wyzwo¬ 
lenia. 

OEiiepD w XXIV wieha 
I MiMi zilala soliie 
I sppawezfihlujznie 

wM jesi jsdyng iMeti- 
gentnai formy zycia we Wszech- 
swiecie. Przebudzenie hyto dose 
brutalne i nieprzyjemne, przy- 
bysze bynajmniej nie mieli po- 
kojowych zamiarow, skutkiem 
czego byta smierc 22 milionow 
ludzi i niezbyt ekscytujqca per 
spektywa ostateeznego i 
miazdzgcego najazdu Obcych na 
MalkgZiemip. 

| 

Jaspin 

Planeta Nu Haven zostala od- 
kryta w spokojnych czasach 
przyjemnej nieswiadomosci. 
Warunki klimatyezne oraz bo- 
gactwa naturalne spelnialy su- 

rowe kryteria i wymagania de- 
likatnej ludzkiej rasy. Na sio- 
strzanej planecie Ziemi zalozo- 
no spokojn? i cich? koloni?, ale 
nikt nie przewidzial, ze sondy 
badawcze, ktdre odkryly Nu 
Haven zaalarmowaly dziwnych 
s?siaddw z Tauran Empire. Do- 
piero po pi?tnastu spokojnych i 
szcz?dliwych latach okazalo si?, 
ze nie byli to mili sqsiedzi. Wku- 
rzeni ludzkim szarog?szeniem 
(nasi musieli chyba na Nu Ha¬ 
ven odtwarzad disco polo petn? 
par?) bezceremonialnie zaata- 

j ? c 
si? calym 

sercem i umy- 
slem oczywidcie. Wichry 

wojny ogarn? swym zasi?giem 
70 prowineji porozrzucanych 
na pi?ciu kontynentach, kazda 
tura rozegra si? w oparciu o 
oddzielny scenariusz, ale 
wszystko posktada si? w fabu- 
larn? calodd. Krajobrazy prze- 
wijaj?ce si? przez ekran moni- 
tora b?d? mialy roznoraki cha- 
rakter, pocz?wszy na wysuszo- 
nych do cna przez pal?ce slon- 
ce pustyniach, sci?tych 
lodow? skorup? obsza- 
rach, az po wiosenne kli- 
matyzjeziorkami i rozro- 
sni?t? wokdl jaskrawo- 
zielon? roslinnodci?. 

(w koneu nie samym powie- 
trzem czlowiek zyje), wynajdy- 

waniu i produkowa- 
niu nowych broni, 
budowaniu roznego 
rodzaju struktur (25 

mozliwosci) a 
nawet pl?- 
drowaniu 
z a s o b - 
n y c h 

s kryte k 
bezlitosnych 

Obcych, a 
wszystko oparte o odpowiedni? 
i dokladnie przemydlan? takty- 
k?. Jesli nie satysfakcjonuje 
Was samotna kruejata, wy- 
starezy przyl?czyc do gry mak- 
symalnie czterech kolesi przez 
kabel sieciowy, ewentualnie 
przez modem i rozpocz?c bata- 
li?. 

Gdy wszystko potoezy si? zgod- 
nie z zatozonym planem, obey 
podkul? swe ogony i macki, po 
czym grzeeznie wycofaj? si? 
"na z gory upatrzone pozycje", 

kowali pokojow? koloni?, doko- 
nali rzezi na wszystkim, co si? 
ruszalo i, co tu duzo mdwic, 
spokojn? siedzib? zrownali z zie¬ 
mi?, pardon, z "nuhavenem". Ci 
szcz?dliwcy, ktorym jakims cu- 
dem udalo si?, wyjsc calo z 
krwawej jatki, opowiedzieli 
swoje przezycia, ale jakos nikt 
nie chcial w nie uwierzye... 

Tak brzmi wprowadzenie do 
kolejnej, czyhaj?cej na gra 
czy strategii wyproduko- 
wanej w stajni Interac¬ 
tive Magic. Milosnicy 
tego bardzo urodzaj- 
nego ostatnimi czasy 
gatunku zostan?wy- 
sfani na Nu Haven, z 
blogoslawienstwem 
mieszkaricow rodzimej, 
niebieskiej planety oraz z szum- 
nie brzmi?cym zadaniem do wy- 
konania: wydrzec z pazernych 
lap obcych zyciodajn? koloni? i 
uratowac Ziemi? przed zmaso- 
wanym atakiem mutantow. 

Sytuacja na froncie nie wygl?- 
da zbyt wesofo, wrdg dysponu- 
je wysoko rozwini?t? technolo- 
gi?, niebezpieczn? i ogromn? 
sil? oraz znaezn? przewag? li- 
czebn?. Mysl?, ze producenci 
wykazaliby si? duzym poezu- 
ciem humoru, stawiaj?c graeza 
w tak beznadziejnym potozeniu, 
ale nie popuszczajmy zbytnio 
wodzy tak odleglej fantazji. Pod 
opiekuriezymi skrzydelkami 
obrodey Ziemi znajdzie si? do 
dyspozycji imponuj?cy gatunko- 
wo magazyn broni r?cznej, par? 

Przeglqd 
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L PSX NA PC 

FIDOS zamierza ■.vypuscic na PC swdi hit z PSX Final Fan! 

VII fEprzeLiano ponarl milion topii!), Miescety gra pejaw 

IJZBROJONY I NIEBEZPIECZNY 

Ripcord Games robi ostatme szlify svjgi gi y Ai m; 

Command Giei ka nrzypomina Immei ^lecep TIE Fightei 

tin ]ts- to li ojr/ymiaro'/ja symulaqa walk! v: kosmosie (pli 

clemency ekonomn. prowadzenie badan naukowycli etc 
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WYGRAJ 2000$! 

W knnkurme organizoyzanyni prrez Activision Wystan 

tyiko stworzyc miS|p (single Inn multiplayer) do Dai k Reigi 

i bye vj tym lepszym od tysipey konkurentow Po szczeg 

zairzyicie na strong Activision vi lnte< necie 

W knzdym razie nnjlepsze m!s]e zostanp vjydane 

spEcialnym CD jako Dark Reign Expansion 

AGE GF CASH! 

Ace of Empn es spi zedaje si? jak s?;ieze h 

pory sprzedano ich blisko 7DD 000 egzei 

KOSMIGZNE POTYCZKI 

"VlAGIFiE Studios wyda, Juz na clmach, kcle|ny symulator 

kosmieznego myShwca. o naz#lie Ares Rising Oprocz walk 

v: kosmosie yeffiz bpdzie nni| wplyiv na i ozbudnwp swego 

statku, ustalanie taktyki bitew, zavvierame scfuszyTtp co 

ucieszy zapewne milosmkdw stratecjn. V.torzy lump sobie 
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to Lytul nov;e| tjTdrki fumy DreamCateller Interactive, 

stwoi zone) na nodstawie no well Obelisk autorstwa Judith 

Kaye Jones W ski dcie: sti ategia oraz, w?drowka i to rue 
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MECH-ANICZNY RTS 

FASA Intel active pracige nad RTSem, w ktorym stei uiemy 

oddzialami ogromnych mechovir (czyli maszyn ho|owych 

sterowanych przez siedzpcych wewnptrz ludzi) Gra nazywac 

h?dzie MechCommanrler (bardzo orygmalne ‘-If 

KONIEC STALOWYCH PANTER?! 
Gary Grigsby i Keith Brors. twoicy tm in ) Steel Panthers, 

nawigzali wspolpi ac? z Talonsoft i tvzorzg dla meb grp 

strategiczng ktorei akeja i ozyrywa si? podezas Bitwy o 

<\nglip Mieimy nadziei? ze b?dzie to i ownle dobra gra, |ak 

.vspomiirone juz Steel Panthers Jednoczesnlei wyglqda 

ednak na to. ze SP3 fist ostatma czescia teno cvklu. 
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M> CM, nlmlilijtzjf jest atiplewy, ala mgilany ivzraat yozlo- 

m piltkicl flier l tnipaPw konpoteriwyeh. Owazsn czttt z 

rid (plaaiyck zwyklB przez tMarilv MtnM wyglvii I Izla- 

la lalitila (piizlikujiiy alnlalepatwa Hikacjl I choremu progra- 

imwI MtPtMH w azkifaek), ale at lei prgiakty ale atkfaiajica 

klatf od tegi, go nil alt n twlseli. Przykladem jail ckatty Clash, 

Earn 2140 czy sktualnle powalajtct liaaae - pelskle FPP ii pozio- 

mli IHaklm dwiatowemu. Do logo "ptiu ku cywlllzaejl" dtltczylt 

ottalils (Irma liter, znani piwazaelinla z alazbyt doakanalyek, ale 

lanlch f calkowitle pilaklek gler: Kajka I Kakaaz eraz Palanle. 

Lord Yasol 

Mialem okazj? natknqc si^ na 
dwa najnowsze produkty tej Ar¬ 
my: strategiczne Studzianki i 
Target - klasyczne FPP. Obie 
robiq dose przyjemne wrazenie. 
Ponizej zapisalem na gorqco kil- 
ka uwag i wrazen z kontaktu z 
tymi programami. 

Zacznijmy od Studzianek. Otoz 
jak sama nazwa wskazuje, jest 
to gra strategiezna odwzoro- 
wujqca bitwQ pod Studzianka- 
mi. Rozgrywa si^ w'Mczasie rze- 
czywistym”, ale blizej jej do Clo¬ 
se Combat, niz Warcrafta 2. 
Zfozonosc zachowan jednostek 
(czolg zmieniajqcy kierunek 
strzalu musi odwdcid wiezyez- 
k?p co troch^ trwa itpJ, 
uwzgl^dnienie wylqcznie jedno¬ 
stek, ktore faktyeznie braty 
udzial w bitwie, dokladne od- 
wzorowanie historyeznego pola 

walki, to glowne zalety gry. Do 
tego dodac nalezy mozliwosc 
grania w dwie osoby na jednym 
komputerze i uwzgl^dnienie 
faktyeznej Czgodnej z faktami 
historyeznymi] liczebnosci i sily 
oddzialow obu stron. Gra jest 
produktem autora odpowie- 
dziatnego za prezentowanq 
jakis czas temu na naszyeh 
famach strategic 1939, do 
ktorej zresztq widac pewne 
podobienstwa w sposobie 
przedstawiania oddziafow i pola 
bitwy, ale od czasu wspomnia- 
nej gry grafika ulegta znaczqcej 
poprawie. Jesli chodzi o ilodc 
scenariuszy, to prawdopodob- 
nie b^dzie 6 [minimum - mak- 
symalnie osiem) scenariuszy hi- 
storycznych trozne epizody bi¬ 
twy pod Studziankami) oraz 
dwie misje fikcyjne. Walk siecio- 
wych niestety nie b^dzie. Pre- 
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miery gry mozemy spodziewac 
si^ w okolicach styeznia. Wte- 
dy tez przedstawimy na gorq- 
co naszq recenzj?. 

Kolejnq grq ze stajni Usera jest 
Target. Z zatozenia gra ma przy- 
pominad klasyczne FPR z tym, 
ze pojawiq si? takze drobne 
roznice. I tak - na poczqtku 

nie jest juz przejscie od wejscia 
do wyjscia i zaliczanie w ten 
sposob etapu za etapem. Wy- 
konujemy misj?, powracamy do 
bazy, a za zdobyte fundusze i 
punkty doswiadezenia dokonu- 
jemy zakupu broni i przedmio- 
tow czy tez zwi?kszenia swo- 
ich umiej?tnosci. Dost?pne 
bronie b?dq nalezec do stan- 

wybieramy mi?dzy trzema roz- 
niqcymi si? postaciami [mozna 
modyfikowac w ogrpniezonym 
zakresie ich wspdldzynniki, a 
kazda jest nalepsza;W ktdrejs z 
dziedzin),/, misje odbywaj? si? w 
znanym nam swieqie, a wszy- 
scy bohaterowie pocho'dzq z 
Polski. Gdy mowa o tzw. “back¬ 
ground story" (szkoda, ze nie 
wyksztaicilismy wtasnej ujedno- 
liconej terminologii, jesli chodzi 
o gry komputedowe), to kazdy 
z trzech bohaterow jest najem- 
nikiem tzw. "wolnym strzel- 
cem" wystugujqcym si? rdz- 
nym, nie zawsze dzialqjqcym 
legalnie orgpnizacjom. Misje, 
ktorych ma hyc dziesi?c, to 
kolejna rzecz rozniqca Target od 
innych gier FPP. Naszym celem 

dardowego arsenatu terrory- 
stow: Uzi, Kalasznikow, M-16, 
Glock, miotaez ognia, Bazooka ' 
oraz karabin snajperski (efekty 
dziafania tego ostatniego widac 
na screenach]. W nocy b?dzie 
tez mozliwosc uzyeia noktowi- 
zora. Oczywiscie b?dzie mozna 
grac zarowno w sieci lokalnej, 
jak i przez internet, przy czym 
dopuszczalna ilosc graezy to w 
najskromiejszych szacunkach 8, 
a w zamierzeniach IB osob. 
Gra pojawi si? w 1998 roku, i 
prawdopodobnie juz w pierw- 
szyeh miesiqcach spodziewac 
si? mozemy "grajqcego" dema. 

Propozycje Usera to jeszcze kil- 
ka innych projektow, ale te 
omowimy przy innej okazji. Tym- 
czasem jesli chodzi o omowio- 
ne powyzej, to przy zalozeniu.ze 
wszystkie obietnice zostanq 
spetnione, mozemy spodziewac 
si? znaczqcego wzrostu pozio- 
mu polskich produktow z bran- 
zy gier komputerowych. 

Gt.iniw.inkf 

Ijiar 



Pnzeglqd 

Zagadki Lwa Leona Zagadki Lwa Leona to tytit, o ktirym glosno jest od dawna. 
Dziwne - gdyz ta akurat gra jest tingle w trakcie produkcji, 
a jej twdrcy nie podali jeszcze oticjalaego lermino ukon 
czenia prac... Mimo to, pamietajgc sukces, jaki odniosta 

poprzedniczka Zagadek ■ gra Lew Leon - wszyscy patrzymy In- 
iziom z Leryx Longsoftu na rgce i oczekujemy rdwnie ciekawego 
f'rodnktu. Czy tak sip jednak stanie? Na to pylanie - wlaSnie ze 
wzglpdu na wczesne stadium zaawansowania procesn tworzenia 
Lry - odpowiedziec wigzgco nie spasob... 

Gem.ini 

luzu (przez co jest jeszcze za- 
bawniej], a catosci "patronuje" 
sympatyczny i [co rdwnie waz- 
ne] znany juz wszystkim lew 
Leon. Zresztq zazwyczaj to wla- 
snie on stanowi przyczyn? ca- 
tego zamieszania... 

Realizacja. 

Juz w tej chwili mog? stwier- 
dzic, ze finalny produkt b?dzie 
cechowac dobra grafika Cfanta- 
styczne tla i sympatyczne, ry- 
sowane postacie bohaterow - 
zarowno tych zywych, jak i "tyl- 
ko" gadzetow - wszystko w 
SVGA); swietne, renderowane 
animacje 3D - przykladowo: 

zdaniem najbardziej interesujq- 
cy - krajobraz pod wodq) oraz 
wysoki poziom proponowanych 
zagadek (hmm... czasem zbyt 
wysoki - utknqlem na planszy z 
jajkiem wypadajqcym z gniazda, 
ktore to jajko, za pomocq czte- 
rech w?zy-spr?zyn nalezy z po- 
wrotem "odprowadzid" do 
domu. J. Jest to jednak jedy- 
na taktrudna plansza - inne sq 

Zagadki.... ktore mialem przy- 
jemnosc testowac to bardzo 
wczesna wersja alfa. A oto kil- 
ka swiezych wrazen. Z zaloze- 
nia gra przypomina genialne 
The Incredible Machine. Nie 
zorientowanym przypomn? po- 
krotce - jest problem, a my, 
korzystajqc z dost?pnych na 
danej planszy "przedmiotdw" (i 
praw fizyki), powinnismy go 

raczej w typie, ktorego ide? 
najlepiej oddajq dwa zdania - 
pierwsze: "To jest nie do zro- 
bienia!”. a drugie tpo “podej- 
rzeniu" rozwigzania): "A no ja- 
sne! Takie proste!"... 

wst?p czy cut-scenes; oraz 
wspaniata muzyka (odpowie- 
dzialny za niqjest Adam Skoru- 
pa). Co wi?cej? Ano, tgcznie 45 
plansz, podzielonych na 3 
"Swiaty" tdzungla, zima i, moim 

Coz mozna napisac na zakori- 
czenie? Chyba tylko to, ze ogol- 
ne wrazenie, jakie wywarly na 
mnie Zagadki Lwa Leona, jest 
jak najbardziej pozytywne [inna 
rzecz, ze jak dotychczas 
wszystkie niedociqgni?cia skla- 
dalem na karb “wczesnej" wer- 
sji gry). Z catq jednak pewno- 
scigta - niejako - druga cz?sc 
przygod sympatycznego lwa 
zapowiada si? niezwykle ape- 

tycznie... 

rozwigzac. Pozor- 
nie nie nowego. Tu 
jednak ten wspa- 
nialy pomysl po- 
traktowanoz jesz¬ 
cze wi?kszqiloscig 

UWAzAJCIE NA KOSZMARY! 

A przvnEi|mmej na te, ktore szykuie dla Was firma Activision 

w swej cjrze Nightmare Creatures, majncej hyc 1 gothic- 

horror action/adventure games Pierwotme miala bye 

stworzona na PSX ale na szcz?scie (dla posiadaczy PCJ firma 

doszla do wniosku, ze giei ka lepiej b?dzie wyglgdac w I11- 

resie i z temu podobnymi bajerkann wi?c PSXy i inne 

Nintendo poszly w odstawk? Gra ma si? pojawic doslowme 

na dmach1 

POSLIZG STARCRAFTA 

Blizzard znow przesungl premier? oczekiwanego RTSn, czyli 

StarCrafta Przyczyny me sg znane, ale - jak z czarujqcym 

usmiechem mowil szef firmy - ‘StarCraft tworzymy przez 

dwa lata i me zamierzamy zepsuc tego w ostatmej chwili 

Miejmy nadziei?. ze w momencie gdy czytacie te slowa. 

gierka |est jliz w sprzedazy 

MYTH 

Tez sprzedaie si? mezle - jak do tej iiory ponad 350 QOO 

egzemplarzy1 

NOWE GIERKI! 

America Online s WmldPlay zapowiada dwie nowe gierki 

Darkness Falls, gotycka RPG' oraz typowe komputei owe 

puzzle o nazwie SET 

WORLDCRAFT 1.6 

Valve Software wypuszcza nowg wersi? swego edytorn 

Worldcraft tz numerem 1 6) Za |ego pomoeg b?dziece mogli 

tworzyc misie takze do Quake 2 i He\en 2 

RIANA ROGUE 

Black Dragon Productions koiiczy prac? nad gierkg Riana 

Rogue (action/adventure) Premiera w ciggu najblizszych 

dm1 

POLATAJMY! 

Dynamix wkrotce zapowiada gry Red Baton II i Pro Pilot 

Juz same tytuly sugerujg, ze sg to gry dla milosmkow 

symulacji lotu 

HIT ROKU9 

Tworcy Riven lozeslali do dystrybutordw juz ponad milion 

kopu tej gi y I me jest to dzialame na wyrost - bo juz w 

pierwszym miesigcu sprzedano ponad 500 000 kopu1 

Niesamowite1 

ES0TER1A POD WIND0WS:95 

Bandai Digital Entertainment zapowiada gr? Esoteria 

dzialajgcg pod Windows’95 Przypomni|my ze Esoteria to 

" melinearna przygodowka z elementami akc|i i taktyki' 

NOWOSC! MICROSOFTU 

IVlici osoft zapowiada na wiosn? tego roku dwie nowe gierki 

Urban Assault to polgczeme gi y FPP ze strategy 0) Z 

pei spektywy FPP gi acz konti olu|e 15 rozmaitych po|azdow 

boiowych Druga gra. Outwars, pozwoli nam przezyc (alba 

i me) to, co czuje pluton marines, atakowany przez Oboe 

formy zycia (cos |ak Incubation7) Tyle tylko. ze opfocz 

strzelama mozemy wcielac si? np w pilotdw szybowcow 

bojowycli (7) 



SPORT Z FOX 

Ffj>: Sports i FO,' InLei acti'/fi; Qractfj^ijBif warm: s^K® 

FOX Sjiofts Interactive W 1898 wyjcsa oo naiiwfej 4 
(;w Ki‘ 

cjgif tefjls i pil^ cornu,- 

UPGRADE DO CFIRON X 

Genetic Anomalies. tv;6i ca lit£« setose" gig) fc: Chftjn X 

fspawada Chron X Overfire arc Du ac % 2 G OveriM e 

to specialny cfodatek «o ClifOf®.«S#fe:iajac^l*4s nowycli 

'-.an; i ungrsiclR'jiacy engine £s#J gi^. 

RAPTUSY 

MovuLogic ‘Qclpal'la menlatnvE eivcs' siec+qpy <$f| 

iiosiadac:'; F-22 Rap cor • ^rmjHdajg: Oprdc? 

tfadTCyjnvch cisathrnatchy T coopeiXit've O',1;, w cliwif, 

gdy czyiracie re slowu powiun? znaiCowas sie taqita; re 

icniy.irsfi 

PAfvlUJ NAM. EMPIRIANO 

□to koieino, calvaria fui o dsEjpa rjftjff&zngjo,Alecioa;ego 

RPG Ehipirtanf WcbogacgM zcnr.gij Mai* sVocun® 

do we: a,. popro.Eck'iTcr- o no.ve ;ociiy ekwTpunek iegad?;i 

■ questy Wa;cie?f3'svs23 jeclnak-Jest’a)- ie Jef tworcy.* 

I'dWte Realms - oferujq zarazem oLtbs r)aruam?ego 

VcfjF,01iV5nj5| 

PRZED5l£EilOR8TWO JAK Sl£ PATTjZY! 

Dor, Tiaeger, v;cpoizalozyciel FA Spofe poscsno^il 

dzialan calkowicie ns wiasns ,'g^.Jeyn nnwa fu ma DT 

tv eductions rre Vyl'w :araftn!faia&ie '■‘fspfii'eTa zg sD*nny 

Sony Incentive Studios, 0leiJi5*^cu||Wl no'/§M 

pi opStja. Niectetw o tym KsMti, jak .Hkycutzas me 

ifedairiO m: pewnego 

CENNY PREZENT 

Set! OA Enfceftsfiiment fflzdalo *sDyc2niijBfc KQjSfpwej 

HSfno#s|Sf g-'ery'-Legacf ofTpl. I tt4c,^B^|g-bylob« fs 

tym nm jp^jjjj£|CEgb, gdyhy me rake zfe poJirytS .Uyfy 

on# 24 IlfmtM'y.T, zlotenn1 

NOWI W EUROPIE 

.Actiwor, ogl.nsTla utwoftepie [live nowyclt 

dyctnybiitordw.. Cent: eSoft, limited i|l\UK 'll US® 

Q'atft{i'jL!0n w Niemcrechi ’bedgP^Wttowai’iioliite 

wydaypafcfl'metpbpo I" .^Europi|<CD iSBfewe ledrrai: 
Ijfidg one tfzfelad cslkow’c'b mezaiEmfe od sfreus* 

I CO DALEJ, POZIOMIE SIODMY? 

7tX Lrjt.'e! jest Vi powalnych targpatacli1 Grar«?& fc&ifty 

oceeiaijsRetui n to KrondorrHegotiliW jedr.G'- zaFsfm/wac 

ick - podobndfit iiaiezio doze. zagobne^tunduEza 

I specjaSiz-jjqce si§ tv two men Ole r gr^Bdsi«®i£slvjo 

3#dremspornoie h,pdny PuZiom SuiMfv I tyle tyP-K, m 

fifi pQV'ji'dt do Krondoni b?diiemy nausseli1 pGCl&i&c (llrapf 

no frLrfb dn.igie] poinwy hr. 

DALEJ, POZIOMIE SIODMY! 

Z ostaUiTe} dirtfllj fclfpin'i^caym |r z j d‘s^ d ■ o ■ s twe 

s^e bye SI:.-“a, ktdfd ia mebanaln^ 1,2 miliona 

#islpnycTi zakopila pilwa do ostatoSfego oddilblu f^Fi L&'-gIc' 

PyroTechnW M fdwrroczesme do /'-yigctnosc^ 

«ykoi*z‘/scywani3 .v; progtiflaacli. .ionjpiiMm^vch 

Lwoi ciofei autora cyklu Krondor uznanego,|MS8i^a 

HSynionda F Feist a Sama gra - Retuftr' to 

Condor, |ah i fif engine tTop Gun) l tskfl stafy sip 

*tesnoscii| Gory. Dobrze to czy zle - zobaezymv1 

Bulls of Steel 
GT 

Kulki Duke’a Wieluz was zastana- 

wia si? pewnie, co 

leztaki facet jak 

Duke maze robic w 

wolaych chwilach. Jasae, pbz- 
daje pieniadze pnawie kazdej na 

potkaaej przedstawiclelce plcl 

piaknej, ale raezej nie przaz caty 

czas. Przy catym szacunku dla 

jego krzepy tadziez zasobow go- 

towkowych pradzej czy pOZniej 

jedaej z tych dwoch rzeezy, by 

me jedaak zabrakto. I ota ad 

tworedw jego przygbd przyeho- 

dzi dawao oczekiwana odpa- 

wiedz - pogpywa sobie w kulki! 

A w niedtugim czasie b^dzie aiogt 

lak rohic kazdy zagerzaly Ian 

jego przygod, bo jaz za chwilecz- 

kuuzzaaioaieacikpiaballzNa- 

keaieai zaeznie sly krgcic. 

Allqr ~ 

A skoro jest Jego, to musi byd 
nie byle jaki. I o to postarano 
si^ w Pinball Wizards przede 

kazdy obiekt b^dzie bowiem w 
pelni trbjwymiarowy! Nie ozna- 
cza to jednak powstania nowe- 
go gatunku flipperow FPP (wla- 
sciwie chyba bardziej na miej- 
scu byioby wtedy okreslenie 
FBP - First Ball Perspective), 
wi$c przynajmniej nie trzeba 
sobie b^dzie zalatwiac torebek 
na tresc zolqdkowq- kulki mogq 
si^ toczyc bardzo szybko i wca- 
le nie po prostej, aezkolwiek na 
pewno zgodnie z odczuciamr 
towarzyszqcymi grze na rze- 
czywistych stolach, w koncu od 
czego b^dzie cata ta fizyka 
wrzucona do ich obslugi? A 
tworcy si^ niq bardzo chwalq. 
Trzeba jednak uezeiwie w tym 
miejscu zaznaezye, ze graficz- 
nie nie jest to to samo, co Ti- 
meshock, ale za to do dyspozy- 
cji oddano wi^cej stolow. Pro- 
ponuj? wyprobowac demo tej 
niecodziennej gierki, a nieba- 
wem powinna ukazac si^ pelna 
recenzja Balls of Steel. 

Coz wi^c mozna zawrzec w 
podsumowaniu? Jesli lubisz flip- 
pery, to jest szansa, ze polubisz 
dzi^ki Balls of Stell i samego 
Duke'a. Jesli lubisz Duke’a, to 
polubisz flippery. A jesli i jedno 
i drugie? Well, wtedy mozesz 
bye wystarczajqco dobny, by 
umiescic swdj wpis na www.hi- 
ghscore.com. Czego szczerze 
zycz?, byleby tylko pode mnq... 

wszystkim. Do wyboru jest bo¬ 
wiem jeden z pi^ciu stolow, co 
samo w sobie moze wielkim 
wyezynem nie jest, ale, uwaga, 
podobnie jak w niedawno opisy- 
wanymTimeshocku, na kazdym 
z nich mozna b^dzie dowolnie 
zmieniac sil? grawitaeji, maksy- 
malnq pr^dkosc poruszania si? 
kulki czy spr?zystosc wszelkich 
grzybkow. Czyli cos jak pi?c 
stolow z tamtej gry w jednym 
opakowaniu. 
Na kazdym czeka oczywiscie 
inne zadanie, obecnie scisle taj- 
ne, ale jedno jest pewne: nie 
raz i nie dwa stalowa kulka 
zgniecie aliena. A taki b?dzie 
bez wqtpienia (100% gwaran- 
cji od firmy) cos niecos na sto¬ 
le zostawial, a to jakis zielony 
plyn ustrojowy, a to jakqs drga- 
jqcq w konwulsjach rqczk?... 
Swojqdrogqciekawe, czy 
co ostrzejsi zawodnicy 
b?dqjeszczewstaniecos 
spod takiego pobojowiska 
wypatrzyc- b?dzie chyba 
trzeba sobie zawczasu 
wiaderko ze szmatk? 
przygotowac a grac w 
czerwonym (ewentualnie 
zielonym, zalezy od ob- 
cych) fartuszku z gogla- 
mi (bqdz okularami) na 
oczach. 

Graficznie zanosi si? rowniez na 
cos mile gafki oczne lechtajqce- 
go. Przede wszystkim, zaleznie 
od upodoban, mozliwe b?dzie 
wybranie pomi?dzy jednym z 
dwoch widokow: caty stol na 
raz oraz ptynny jego scrolling. 
Ale to jeszcze nie wszystko - 

I 

J 



nadal mozna spadac, a niekto- 

re rekwizyty potrafiq zrobic bo- 

lidowi niezte kuku - wprawdzie 

tylko na chwil?, ale te par? 

sekund jest juz bezpowrotnie 

stracone. 

Poza dodatkowym wymiarem, 

poszczegolne plansze charakte- 

ryzuj? si? jeszcze jed- 

nym, niespotyka- 

nym wczedniej 

gadgetem: 

Otdzdodano, po 

jednej na kazdy 

tor, ukryt? 

bran. Zgodnie 

z przeznacze- 

niem gry - ra- 

czej nie dla 

zqdnych krwi 

maniakalnych mordercow - nie 

ma mowy o jakiejs brutalnodci. 

Takie na przyklad wielkie 

szczypce, miast miazdzyc, dci?- 

gaj? przeciwnika w tyf, a czotgi 

strzelajq wielkimi, w porowna- 

niu do swych gabarytdw, kula- 

mi odbijajqcymi si? od prze- 

szkdd terenowych. i Trafiony 

wcale nie jest jednak wykluczo- 

ny z dalszej zabawy, musi jedy- 

od ci?zarowek, przez czolgi i 

monster trucki, po motorowki 

i poduszkowce. Przy czym, na 

niejednej planszy czekad nas 

b?dzie okresowa zamiana we- 

hikulow, na przyktad pojazdu 

kotowego w wodny i odwrotnie. 

Grad mozna samemu, w mi- 

strzostwach oraz z kumplami 

na jednym komputerze - dodat- 

kowo planowane jest wprowa- 

dzenie obslugi sieci, chociaz nie 

jest to, niestety, tak do korica 

pewne. 

Pefna wersja programu powin- 

na si? pojawic w okolicach dru- 

giego kwartatu tego roku, jest 

wi?c na co odktadad fundusze 

juz od poczqtku wiosny - zanosi 

si? na wielki hit. Micro Machi¬ 

nes 3 bowiem to najbardziej dy- 

namiczne wydcigi z widokiem z 

tak zwanej "gory”. A i wykona- 

nie, z animacjq podskakujqcych 

na wertepach czy porozrzuca- 

nych platkach dniadaniowych 

samochodzikach, jest super. 

Oby si? tylko cod nie popsulo, z 

czego jednak Codemasters na 

szcz?dcie nie styn?. 

Samochodziki 
znfiwwakcji Kttiz z mQskiej (i nieco slorszej) czesci komputerowej spo 

tecznoSci nie hawit sip kiedyd tak zwanymi "resoraka 

mi"? Wystarczyt dywan, aby przeprowedzid wspaniale 

wydcigi, a przy odrobinie inwencji mozna bylo z powszech- 

nie dostppnych pdlproduklflw w rodzaju drawnianych klockow czy 

kartonowych pudelek stworzyfi wlasne miasto. Ech, lo doplero byty 

czasy! Czy wszyslko musi kiedys odejsc w niepomigc? Nie, przynnj- 

mniej jedli chodzi o "resorokowp" rozrywkp. W dobie Amigi poja- 

wila nig gra Micro Machines, bgdpcn bezpoSrednim przeniesieniem 

na ekran kompulerowy wspnmnianych wtasnie wykcigow w pomniej- 

szonej skati. Obecnie zapowiada sip juz na irzecip ich odstonp. 

Alexander Olszewski ~ 

w grze stawia przed nami spo¬ 

re wymagania, jedli chodzi o re- 

fleks i koordynacj? wzrokowo- 

ruchow?. Zagrozenia bowiem 

s? ciqgle te same: ze stolow 

nie poczekad na ponowne zma- 

terializowanie. Nie czyni to by- 

najmniej rozrywki mniej wci?ga- 

jqc? - przeciwnie: dzi?ki temu 

bardziej liczy si? miej?tnosc jaz- 

dy zderzak w zderzak niz szyb- 

kosc naciskania klawisze fire. A 

tego z prawej i tak mozna ze- 

pchn?d ze stolu... 

y 
Na wszystkich ch?tnych czeka 

czterdziesci osiem (!] tordw i 

trzydziesci dwa rozne modele - 

Podstawow? zmian? w stosun- 

ku do poprzednich wersji jest 

przejscie w trzeci wymiar. Co to 

oznacza poza znacznie, nieste¬ 

ty, wi?kszymi wymaganiami 

sprz?towymi? Przede wszyst- 

kim tory przestaj? bye ptaskie. 

Nie wszystkie oczywiscie, bo 

raezej trudno wymagac, aby 

biurko zmienilo si? nagle w jakis 

gorski lahcuch, ale juz na przy¬ 

ktad wyscigi po plazy z przejaz- 

dami przez budowle z piasku 

potrafi? dab niezfego kopa. Tym 

bardziej, ze obecnie znacznie 

zwi?kszyla si? pr?dkosd tych 

jednocalowych - a cal to na oko 

dwa i pot centymetra - 

cudeniek, co razem z 

dynamicznqprac? 

kamery 

Micro Machines 3 

Codemasters 
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Sens zycia welling 
FIRE FIGHT WIECZNIE zYWY 

A przyna|innie| |ego engine, ktbre Epic Megagames 

wykorzystal do stworzenia Gry Excessive Speed - 

(twuwymiarowej wyscigowki' samochodowe] 16-bitowa 

yrafika, mozliwosc gry w czterech na lednym l1) 

podzielonym ekrame odjazdowy dzwi?k, wykorzystame 

obecnosci pi ocesorow MMX - to tylko cz?sc jej atutbw 

VViycej mformacii - patrz http //www epicgames co ulVes/ 

SIECIOWY SZPIEG 

Wszystkich placqcych nieliche rachunki, by choc przez 

cbwil? pogracw Sieci, zainteresuje pewnie GameSpy 3D 

wypuszczony przez Critical Mass Jest to sharewareawy 

pi ogram samodzielme szukajqcy dzialajqcych w danej clnvili 

serwermv z grami w stylo Quake, Hexena II czy Jedi 

Kmghta, przez co odpada komecznosc korzystama ze 

zna|dujpcych si? za oceanem, w dodatku mezbyt szybkich 

i mei zadko platfiych, duzych serwerow komercyinych 

BETA TESTERZY WANTED 

Na dose oiyginalny pomysl przetestowania StarCi afta 

wpadl Blizzard Otbz w ciqgu szesciu godzin zbierano 19 

cjrudma deklaracje wszystkich ch?tnych, z ktorych 

wylomono nast?pme tysiqc szcz?sliwcdw bioi qcych juz w 

testowaniu bezposredm udzial Firma przeliczyla si? jednak 

w oceme sily swego sprz?tu i battle net zaliczyl maly 

paduk, Jak tD rnbwiq mkt me |est doskonaly 

STARSHIP TROOPERS 

Pa raz knlejny MicraProse przerabia popularny film sf na 

gi ? type action-adventur e Tym razem akeja rozgi ywa si? 

na obszernych ti b|wymiarowycb arenach Zadamem gi aeza 

jest eksterminacja oblesnych rohali mszczqcych Ziemi? 

Pomocny w tym zadamu jest zmechamzowany pancerz, do 

ktbrego mozna dodac plecak rakietowy i rbznego rodzapj 

,,0. 

'S 
„ & 

bran Gra ma si? ukazac pod komec 1998 roku i b?dzie 

obslugiwac sporo akceleratoiow 3D Na razreczekarny na 

film 

SZALONE KAMERY 

TEN |eclna i wi?kszych sieciowych centrow gier, 

wprowadzil w prawadzonych u siebie sesjach Qaake’a 

MadCAM Dzi?ki teinu deathmatche mogq bye 

obserwowane nawet przez czternastu widzbw naraz Kazdy 

maze swcqq kamer? ustawic sztywno w jednym miejscu, 

poi uszac si? mq swahodme po planszy, a nawet usadowic 

si? mq na glowie |ednego z graezy. W medlugim czasie Dpcja 

ta powinna bye dost?pna takze w innych grach dost?pnych 
w TEN 

Mnnly Pyilwn’a Jednostki wybitne pojawiajn si? w dziejach swiata spora 

dyeznie i zwykle nierdwnoczesnie. I slusznie, bowiem ewen 

lualna wspdtpraca takich nadmiernie uzdolnionych osob 

nikow doprowadzic maze jedynie bqdz do tolalnej zagla- 

dy planety, bgdztez do "pebnigeia na zupelnie nowe tory losu calej 

ludzkosci" - do czego, nota bene, ta ostalnia wcale nie jest przygo- 

towana. Tak czy inaezej - wyczyniiliby oni rzeezy dla postronnych 

obserwatorow raezej nieppzyjemne... 

Gem.ini 

My jednak, jak wszem i wobec 
wiadomo, zyjemy w "cieka- 
wych” czasach, Dlatego tez nie 
ma si? co dziwic, ze jedyny 
przypadek idealnie odpowiada- 
j?cy powyzszemu opisowi mu- 
siat wydarzyc si? wtasnie pod 
koniec XX wieku. W latach 
szescdziesiqtych bowiem w 
Wielkiej Brytanii spotkata si? 
grupka ludzi z cal? pewnosci? 
niepospolitych. A jako istoty 
genialne juz w pojedynk?, “w 
kupie" stanowili prawdziw? 
mieszanin? wybuchow?. Byli oni 
tymi, ktorzy jako pierwsi odwa- 
zyli si? wyjsc poza skostniale 
konweneje komedii i nawigowac 
po morzach absurdu oraz nie 
ugi?li si? przed zadnym z auto- 
rytetow... Oto oni: John Cle¬ 

ese, Graham Chapman, Terry 
Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, 
Michael Palin. Czyli w sumie: 
Monty Python,,, 

W bogatym dorobku tej grupy 
znajduje si? takze fenomenalny 
film, znany w Polsce pod tytu- 
lem Sens Zycia. Stanowi on 
przekroj calego ludzkiego zycia 
i zarazem prob? odnalezienia w 
nim tytulowego sensu. Ale, 
ale... Jakie to wlasciwie ma 
znaezenie dla graezy? Wbrew 

pozorom spore, gdyz firma Take 
2 Interactive, w kooperaeji z 
Monty Pythonem przygotowu- 
je wlasnie komputerowy odpo- 
wiednik tego obrazu. 

b?dz nie potrafi? myslec abs- 
trakcyjnie.. Zatem jezeli 
stwierdzisz swojq przynalez- 
nosc do jednej lub wipcej z po- 
danych grup, uznasz tez z pew- 
nosci?, ze materialy skladajqce 
si? na caloksztalt gry s? kon- 
trowersyjne, bulwersujpce, 
szargaj?ce wszelkie swi?tosci, 
bezpodstawnie agresywne i 
kompletnie pozbawione dobre- 

Lecz jeszcze zanim zaezniemy 
go omawiac, uprzedzam, ze 
niektorzy ludzie nie nadaj? si? 
na odbiorcow dziet Monty Py- 
thon'a. A s? to - mi?dzy innymi 
- racjonalisci, empirysci, sensu- 
alisci, intelektualisci, pesymi- 
sci, marksisci, buddysci, ludzie 
oddychajpcy, martwi, glodni, 
wygrzewajqcy si? na sloneczku, 
ryby, majestatyezne losie oraz 
wszyscy ci, ktorzy nie lubiq 

go smaku. Dlatego tez lojalnie 
ostrzegam Ci? - nie czytaj da- 

lej-,. 

A jednak! Nadal trzymasz "to11 
w r?ku. Oznacza to, ze naj- 
prawdopodobniej jestes takim 

Numer 02/98 
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samym maniakiem Monty Py- 

thona jak nizej podpisany. Ide- 

alnie - dla Ciebie, gdyz (zapew- 

niam!) nie zawiedziesz siq zapo- 

znajqc z komputerowym Mon¬ 

ty Python's Meaning of Live. On 

filmowi. Tak jak i on podzieJona 

zostala bowiem na siedem czq- 

sci, odpowiadajqcych kolejftym 

"etapom" zycia - od "cudu'na- 

rodzin” po "jesieri zycia" i 

"smierc" - z tym, ze obecnie to 

sam zas jest "komediq przygo- 

dowq okraszanq elementami 

strategii". Co to wlasciwie 

oznacza - nie wiem. Wiem na- 

tomiast, jak smakuje catosd... 

Zacznijmy od tego, ze - jak juz 

zresztq wspomnialem - gra w 

znacznym stopniu odpowiada 

gracza zadaniem jest popycha- 

nie wszystkiego do przodu. !By 

nie miai zas ktopotow z inte- 

rakcjq, gra bparta jest na py- 

thonowskim systemie Surro- 

und-O-Vision. Oznacza1 to, ze 

postrzegamy swiatjako bezpo- 

sredni uczestnik|zdarzen i bez 

prCiblemu mozemy.obracac si? 

o 360 stopni w idealnie filmo- 

wej scenenii (na marginesie - 

takie rozwiqzanie staje siq 

normq dla gier przygodowych z 

Take 2 Interactive]. I w dodat- 

ku catosc opatrzona zostala cal- 

kowicie "python'owym" interfej- 

sem. Wystarczy zresztq spoj- 

rzeb na screeny... 

Z dotychczasowej recenzji wyni- 

ka, ze komputerowe Meaning of 

Live jest w gruncie rzeczy tylko 

interaktywnym odpowiednikiem 

znanego filmu. Otbz nie do kon- 

ca - dodano bowiem wiele cal- 

kowicie nowych kwestii, nagra- 

nych oczywibcie przez wszyst- 

kich piqciu "Pythondw" (szosty 

- Graham Chapman - niestety od 

pewnego czasu nie zyje.J, 

mnostwo grafik i animacji autor- 

stwa Terry'ego Gilliama, kapital- 

ne pythonowskie "smaczki" oraz 

niewielkie" niemal-samodzielne" 

gierki. "Niemar1 wtym ostatnim 

przyktadzie oznacza, ze jakkol- 

wiek ich rozwiqzanie jest nie- 

zbqdne do ukonczenia gry, to 

mozna takze pograc sobie w 

kazdq z nich odrqbnie. 

Jednq z nich, a zarazem matq 

probkq stylu Monty Pythona 

jest quiz "You don't know, 

John" prowadzony naturalnie 

przez Johna Cleese'a. Toczony 

jest on (quiz, nie John) w sys¬ 

temie tur. Pozostale zasady sq 

rownie proste - za kazdq po- 

prawnie udzielonq odpowiedz 

otrzymujemy okreslonq ilosc 

"cashu”. Za btqd - tracimy. I 

wszystko byloby w najlepszym 

porzqdku, gdyby nie nazwy ka- 

tegorii... Kilka przykladow? Alez 

proszq bardzo - "Filozofowie, 

ktdrzy wypowiedzieli sfowa w 

zlym porzqdku", "Biqdy grama- 

tyczne w Starym Testamencie" 

czy chocby "Kto jest na krdlo- 

wej1’.., Naturalnie wybrana gru- 

pa ma siq nijak do pdzniejszego 

pytania... Zresztq - te ostatnie 

takze cechujq siq "logikq pytho- 

nowskq", czyli w gruncie rzeczy 

brakiem zdrowego rozsqdku i 

poszanowania dla regul prawdo- 

podobienstwa. I tak jest w tej 

grze ze wszystkim! Jednakze 

ona sama to nie tylko sceny z 

filmu, fenomenalne teksty i dur- 

nowate gierki - to rzeczywista 

proba odpowiedzi przez Monty 

Pythona na pytanie: "ca to jest 

sens zycia". I coz powiecie - otdz 

prawdopodobnie udato siq im 

dopiqd swego - znalezli trzy "ele- 

menty sensu zycia,"! Pierwszym 

z nich jest aspekt duchowy ist- 

nienia, drugim - materialny, zas 

trzecim - nie mniej wazny - s t o 

matologiczny! Ityletylko, 

ze nikt jeszcze nie wie, co to 

wladciwie znaczy... 

I jeszcze kilka stow na zakoricze- 

nie. Otoz glownym adresatem 

komputerowego Meaning of 

Live na pewno nie sq wszyscy 

"przygoddwkowcy" jakleci. Nie. 

Ta gra skierowana jest wtasci- 

wie tylko do wielbicieli stylu 

Monty Pythona - ludzi, ktdrzy na 

pamiqd znajq wszystkie "jego” 

filmy i gry Cprzed Sensem Zycia 

byty dwie takowe - Complete 

Waste of Time i Quest for the 

Holy Grail - nota bene rowniez 

na podstawie filmu). Tych jednak 

graczy czeka naprawdq siedmio- 

daniowa uczta! Bowiem sam 

Terry Gilliam - jeden z "Pytho¬ 

ndw", fenomenalny grafik, 

swietny rezyser (m.in. "Fisher 

king", "Dwanascie malp" i kul- 

towy "Brasil" (film mego zycia - 

Mac Abral a obecnie osoba od- 

powiedzialna za stronq meryto- 

rycznq Sensu Zycia obiecal: "wy- 

pieczemy tq grq na idealny zlo- 

cisto-brqzowy kolor - tak, by 

smakowata jak zaden CD-ROM 

Pythona dotychczas"... 
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U gory: 
Oiliiienne, rdlnorodRe 
stadlsny, warunkl posoilowe 
I nndstwo innycb 
dodalhowycb opcjl dodaje 
Brze "pleprzu”. 

paneli opcji idzie o lepsze ze swietnym 

wygl?dem, co moze nie jest najwazniejsze, ale 

na pewno warte wspomnienia. 

W Main Menu pierwsz? pozycjq jest oczywidcie 

Match Select, czyli oczekuj?ce na nas 

rozgrywki. Dla niecierpliwych przewidziano 

mozliwodc stoczenia meczu z wybranymi, 

dowolnymi zespolami. Co ciekawe, komputer 

automatycznie zakladal, ze jezeli wybralem 

Anglic przeciw Kongo, mam ochot? znalezd si? 

w druzynie Afrykanow. Zgodnie z pelnym 

tytulem giery, najwazniejsze b?d? Mistrzostwa 

Swiata we Francji. Oczywidcie, zanim zetrzecie 

si? z najlepszymi, czeka na Was dtuga i wyboista 

droga eliminacji. Nie zapomniano rowniez o 

rozgrywkach ligowych, ktdre dadz? kazdemu 

szans? na spotkanie z najsilniejszymi druzynami 

w Europie i na swiecie. Jezeli chcecie zapoznac 

si? z technik? gry, zasiqdzcie najpierw do 

Training i Penalty Shootout. Trening nie jest 

moze zbyt uczciw? gr? tdwunastu zawodnikow 

przeciw dwom], ale umozliwia opanowanie dose 

rozbudowanej klawiszologii. Tak na marginesie 

dodam, ze pelna lista kombinaeji, ktor? trzymam 

teraz przed oezkami, przypomina mi nieco list? 

tajnych ciosow w Virtua Fighter, a po 

wyprobowaniu niektorych technik przekonalem 

si?, ze s? rownie finezyjne, Penalty Shootout 

pozwoli kazdemu na opracowanie techniki 

umozliwiaj?cej bezbl?dne wbijanie pilki do bramki 

przeciwnika w wypadku „karnego\ Gdy 

nabierzecie juz pewnej wprawy, przekonacie si?, 

ze piteczk? mozna nawet nieco podkr?cic i 

zamiast siermi?znego strzatu z „catej pary” w 

rog bramy, popchn?c ja lekko obok ogtupialego 

bramkarza. 

W sumie dostalismy 172 reprezentaeje 

narodowe i 193 sktady klubowe. Oczywiscie nie 

w ilosci sila, jednak porownuj?c te najbardziej 

podstawowe dane do SWS ’98, gdzie 

Pilkarski Poker 
Fife ‘98 Road To World Cup 

We wrzesniu ubiegtego roku miglismy okazje 
przedstawic kilka z przehnjow pilkarskich, z 
ktorych na szczegdlnq uwagg zastuguje na pewno 
Sega Worldwide Soccer 98. Ilia przysztosciowy 
naowczas tylut w petni zapracowata giera, ktora 
eharakleryzowala sig nozbudnwanym panelem 
opcji, a przede wszystkim spore grywalnoscia i 
swietnym wygl^dem. Jezeli jednak mialbym 
porownac SWS'98 z najnowszym FIFA '98, to 
takie zderzenie wypadnie zdecydowanie na 
niekorzysc SWS 98. 

CZARNY I WAN 

cz?ste stan? si? najazdy na wybranych pitkarzy 

czy wr?cz zechcecie obserwowac ich z bliska, 

widoezki stan? si? znaeznie mniej ciekawe. 

Dopdki jednak wystarezy Warn standardowy 

sposdb obserwacji Cpodobnie jak relacja z meczu 

ogl?dana w telewizorze), mozecie bye pewni, ze 

niewiele tracicie. Osobn? spraw? moze bye 

natomiast utrata ptynnosci gry, co przy 

wolniejszyeh maszynach Cponizej PI 00), moze 

stac si? duzym problemem. 

Pierwsze, co na pewno rzuci Warn si? w oezy, 

to dose nietypowe, odjazdowe intro. Nie 

zabraknie oczywiscie wtdokdw napalonych 

pitkarzy ostro wal?cych glow?, nog?, tap? i 

innymi elementami w rozgrzan? pit?. Jednak tym 

razem nie otoezy ich sceneria w postaci 

wyj?cych na trybunach ttumdw. Dostaniecie za 

to kwadne, fraktalne wzorki, na tie ktorych 

’98 jest oczywiscie nast?pc? gry 

FIFA ’97, ktora z kolej urodzita si? po 

FIFA ’96, a ta z kolej wywodzi si? od 

FIFA SOCCER. Jakwidac, EA Sports ma 

juz na koncie kilka powaznych 

projektdw, z ktorych najwi?ksz? 

popularnoscl? cieszyta si? bodajze FIFA ’96. 

Rewolucyjny wowczas engine, na jakim oparto 

gier?, pozwolil nam napawac si? pierwszymi., 

dose nieporadnymi probami z „pelnym 3D", 

ktorym obecnie epatuje si? bez umiaru i do 

znudzenia. W kazdym b?dz razie FIFA ’96 

okazata si? nie mniejszym przebojem, niz niegdys 

przestawny SENSIBLE SOCCER. 

Numar OWSB 

wspamniani zawodnicy dokazuj? z pitkq. Wygl?da 

to swietnie, a bior?c pod uwag?, ze do obrazu 

dodano odjazdowy, mocno brzmi?cy kawatek 

Blur, juz po chwili rewia obrazu i dzwi?ku 

nastroi Was na fale umozliwiaj?ce czysty odbidr 

FIFY'98. 

Po chwili znajdziecie si? na czytelnych, swietnie 

zaprojektowanych pulpitach giery. Juz na 

pierwszy rzut oka widac, ze z grafikow 

wycisni?to wszystkie soki i zapewne kilku trafito 

na cmentarz z przepracowania. Na czymd takim 

az chce si? pracowad. Przejrzysta struktura 

jestes szcz?sciarzem i 

dysponujesz 3Dfx, 

b?dziesz mogf 

uruchomid 

wersje 

obstuguj?c? 

akcelerator. 

Co ciekawe, 

gdy dla 

pordwnania 

wl?czylem gr? 

w ..normalnym1’ 

trybie, okazalo si?, 

ze wyglqda mem el 

rflwnie dobrze, jak 

wdwczas, gdy 

hula (a pod part a 

moc? 

akcelerato ra. 

Oczywiscie jezeli 

wybierzecie 

widok 

kamery, 

Po zainstalowaniu gierki 

pojawi? si? na pulpicie 

dwie ikonki. Jezeli 
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oczekiwalo na nas Jedynie*'48 teamiw lub 76 
druzyn i ostatniego Kick Off. wiadorrrc juz, ze ta 
gra nieppfldko nam si? znudzL Co prawda nie 
rnozemy npi pobawid ss? kolorkami szortdw lub 
owlosiema, jak to bylo choctazby w Kick Off. ale 
tak po prawtJzie, nie byta to szczegdlnie 
potrzebna. rneiib?dna do szcz?£cia opcja. Tak ra 
fnarginesie dodam tylko, ze mimo iz wi?kszo£d 
pilkarzy na boisku wyglqda jsk sklonowana, to 
jednak najwi?ksze osobowosci pilkarskiego 
^wratka, mart swoje twarze! Moze nie 
rozpoznacie ich tak do konca (co by nie mdwic, 
to 3D ma jeszcze ma przed sobq dtugq drog? 
ewolucji], ale np. charakterystycznq czupryn? 
Sheringama od razu da si? wytowicie z lptlumu". 

Chyba nie musze szczegblnie rozwodzic si? nad 
tym, ze kazda druzyna zostala zgodnie z 
rzeczywistosciq okreslona co do swoich 
mozliwosci i ustawienia w tabeli wynikow 
Cmilutki, graficzny wykresik], a poszczegolni 
zawodnicy rowniez posiadajq ramk? z 
podstawowymi danymi, ktdre utatwiajq decyzj? 
przy tnansferze. Ciekawe, ze mozemy obecnie 
*zaprogramowa6" pilkarzy na okreslone 
zachowanie na boisku. Samodzielnie okreslicie 
np. precyzj? strzatow, dosrodkowari, podan, 
mozecie tez zrzucic problem celnosd na „barki" 
komputera. Wystarczy wowczas z grubsza 
nakierowac strzelca na bramk? i liczyc na 
wlasciwy wynik z rachunku 
prawdopodobienstwa [no... algorytmy 
wykorzystywane przez Al gry sq nieco bardziej 
skomplikowane). Troszk? odmiennie wyglqda 
rowniez obowiqzkowa tablica z proponowanymi 
formacjami na boisku [trojwymiarowy obiekt z 
ludzkimi sylwetkami). Ale dla wielu prawdziwym 
zaskoczeniem b?dzie pewnie 16 najlepszych 
stadionow na swiecie, ktore czekajq tylko, aby 
stoczyc na nich pilkarskie pojedynki (dla 
porownania w SWS '98 byly tylko trzy), Oprocz 
fajnego intra, ktore kazdorazowo towarzyszy 
wejsciu na kolejny stadion, rozniq si? one 
znacznie wyglqdem, oswietleniem, rozmiarami, 
ogolnymi warunkami gry. Taka roznorodnosc 
wnosi do zabawy nowe wrazenia i zabija resztki 
monotonni. ktdre dr?czyly dotychczas 
“symulacje pilkarskie". Dodajqc do tego 
zrnienne, okredlane przez gracza warunki 
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pogodowe (oprocz hali, gdzie w ogole zasady 
gry ulegajq pewnej modyfikacji), mamy calkiem 
spory wachlarz dost?pnych modyfikacji. 

Oczywiscie nie zabrakto radosci dla zwolennikow 
sieci. Przez modem zderzy si? do osmiu 
zawodnikow, natomiast sied pomiesci az 20 
graczy na raz. 

Kiedy juz konfetti i serpentyny papieru 
toaletowego wzlecq nad boisko, a nieco ponad 
dwudziestu facetdw w odmiennych mundurkach 
zacznie p?dzic za skdrzanym, obtym 
przedmiotem po trawie, przekonacie si? jaka 
olbrzymiq prac? wlozono w perfekcyjne 
odwzorowanie zachowania pilkarzy czy 
specyficznych sytuacji na boisku. Prawd? 
powiedziawszy, przez kilkanascie sekund 
oglqdania meczu niewiele osob mogioby 
powiedzed, ze nie jest to relacja telewizyjna. 
Pomijam juz zawodowe komentarze Johna 
Motsona, Andy Gray’a czy Des Lynama oraz 
wycie publiki. Mam na mysli sam obraz, ktory 
dzi?ki zaawansowanemu motion capture, a 
przede wszystkim wszechobecnemu 3D daje 
popalic, niczym na meczu Widzewa z Arsenalem 
(cos rownie fantastycznego i 
niewyobrazalnego). Technika, ktbrq 
zastosowano przy realizacji gry, nazwana 
zostafa Virtual Motion Engine with Multispeed, 
ale pisz? o tym tylko dlatego, abyscie mogli 
zdrowo si? usmiac, nad fantazjq chtopakow z EA 
Sports (Podobne, slowne kalambury, ktore 
cz?sto nie wiadomo co znaczq, majq na celu 
olsnic, oczarowad i zagwarantowac, ze dany 
produkt jest 1Pnaj" we wszystkich kategoriach. 
Zach?cam jednak gorqco do obejrzenia filmiku 
na naszym krqzku, ktory ilustruje realizacj? 

takich efektow przy wspofpracy zawodowego 
pitkarza i najnowszej technologii. Warto!). W 
kazdym bqdz razie, nawet dopracowani pilkarze 
z SWS '98 wydajq si? karykaturalni przy niemal 
naturalnych, swietnie poruszajqcych si? 
sylwetkach z FIFA '98. Gdy bramkarz wysyla 
pit? na srodek boiska, naprawd? widac, ze 
wlozyl w to cat? par?, jakq mial w kopycie, Z 
kolei faul nie konczy si? zawsze jednakim, 
bladym i zatosnym padni?ciem na twarz, niczym 
szmacianej lalki, co denerwowato mnie w Kick 
Off. Tym razem gosciu efektownie przekoziotkuje, 
innym razem po prostu si? wywroci albo padnie 
na plecy dostownie sci?ty z nog. Oczywiscie cala 
filozofia to kopni?ciap podania, woleje czy 
naprawd? fajniutki motyw Jpkiwania". Wszystkie 
te zagrania ci?zko ubrac w slowa i rozsqdnie 
Warn przedstawic. ale wierzcie mi, ze jest to 
kawal najprawdziwszej i najrealniejszej pity, jakq 
ostatnio wypuszczono na rynek. Oczywiscie nie 
zabrakto kilku ..baboli", aby zlodliwi recenzenci 
mieli na czym strz?pid j?zyki. Przede wszystkim 
denerwowalo mnie, ze zawodnicy w chwilach 
radosci po strzelonej bramie czy schodzeniu z 
boiska, zachowywali si? jak roboty, wykonujqc 
identyczny taniec szcz?scia. Zaskoczyto mnie 
rowniez, ze mimo ustawionego maksymalnie 
defensywnego sposobu gry zespolu, ciqgle 
zdarzafy si? faule, a co za tym idzie na okrqglo 
oglqdatem animacje, ktdre obrazujq takq 
sytuacje. Oczywiscie na poczqtku milo zobaczyc, 
jak zawodnicy wystawiajq tylniq cz?sc ciata w 
stron? s?dziego czy niemal rozkwaszajq mu 
facjat? ..korkami". Jednak po kilku godzinach gry 
czulem si? wyraznie znuzony, a animek wytqczyc 
si? nie da. Poza tym mozemy si? tylko cieszyc, 
giera ma w sobie wszystko co ztaknionemu goli i 
pitkarskich wrazeri najwyzszego lotu kibicowi 
potrzeba. Jest to na pewno kawat porzqdnej 
kopaniny, o ktorym niepr?dko zapomnicie... 
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Jaspin 

Przyszedt moment konfrontacji, w ktorym gierka 
musiata (lub nie] dordwnac otoczce, jaka 
zostata wokdf niej wytworzona przez prawa 
wojny o klienta. Nie b?d? opisywac co si? ze 
mnq dziato [a wlasciwie z moj? dusz?) gdy 
swiecqca ptytka Iqdowata w odpowiednim 
nap?dzie, gdyz na NZwierzenia Mtodej 
Redaktorki" nie ma miejsca w recenzji, 

Nie bojcie si?, gdyz na pewno taka 
sytuacja jest jak najbardziej 
korzystna dla graczy, chyba ze 
wolicie m?czyc si? ze starymi i 
ukonczonymi po kilka razy Wing 
Commanderami XX, Tie Fighterami i 

innymi tego typu symulatorami, pozwalajqcymi 
na malq wycieczk? w kosmos. Przed 
uruchomieniem 1-War zastanawialam si?, 
czy autorzy, wywotujgc caly ten rejwach 
wokot majqcej ukazac si? wkrotce gry, 
chcieli osiqgngc inny cel niz tylko 
znobienie odpowiedniej 
reklamy. Przyznacie, ze 
przewaznie doniesienia 
i zapowiedzi o jakiejs majqcej nadejsc wkrotce 
rewolucji w postaci gry okazuj? si? bardzo 
mocno przesadzone, przedmiot westchnieri 
autorow przynosi duze rozczarowanie. 
Rzeczywistosc boli i kto jak kto, ale gracze 
wiedzq o tym chyba najlepiej. Dlatego trudno si? 
dziwic moim bardzo mieszanym uczuciom, gdy 
wlepiatam swe gaty w pudetko z 1-War, nad 
ktorym oczyma duszy widzialam wielki znak 
zapytania. Wierzyc w te wspaniafosci wciskane 
w materiafach prasowych czy tez nie wierzyc? 

zostat tak zrobiony, iz gracz ma wrazenie jakby 
oglqdat wysoko budzetowy film sf. Tego kto smie 
wqtpic w me stowa, wyzywam na pojedynek 
mi?dzy gwiazdami. Ostrzegam, ze moje 
doswiadczenie w tej dziedzinie wzrosto juz do 
bardzo wysokiego poziomu, oczywiscie dzi?ki 
godzinom sp?dzonym przy 1-War. Wracajqc 
jeszcze do intra, proponuj?, aby przed jego 
obejrzeniem zaopatrzyc si? w jakqs tarn prazong 
kukurydz? czy inne przekqski wedle gusto oraz 

col? i rozsiqsc si? wygodnie niczym w kinie, 
Nie zapominajcie, ze po tym zwi?ztym intrze 

b?dzie jeszcze gra... 

0 co w grze w ogole chodzi; czyli 
kto z kirn i dlaczego? Najprosciej 
mozna to wyjasnic w dwoch 

zdaniach: zostajecie rzuceni w sam 
srodek wojny toczgcej si? pomi?dzy dwiema 
nacjami: The Commonwealth i The Indies. Gracz 
reprezentuje tych pierwszych i w imi? ich 

oszcz?dz? warn tego. Natomiast na pewno nie 
omieszkam was zawiadomic, ze intro gry 
catkowicie zaj?to jednq ptytk? CD. Czegos 
takiego to nawet najstarsi gorale nie pami?tajq. 
Po to, aby gracz poczul bluesa i tatwo wczul si? 
w klimat gry oraz poznal histori? wiodqcq, 
producenci wcale nie zagonili przed niebieski 
ekran (blue box) znanych 

..komputerowych" aktordwtypu Mark Hamill 
czy Pamela Anderson (o, tu chyba si? 
pomylilam, ale bye moze kiedys, gdy stawa 
przeminie.J. Widocznie stwierdzili, ze robiqc 
zwykty (?) animowany film zaoszcz?dzq troch? 
forsy, ktdra zamiast zasilic kieszenie aktorow 
zostanie wykorzystana na wykonanie samej gry. 
Ci, co wqtpiq w realny odbidr animowanego 
intra, niech si? wstydzq swej niewiary. Wst?p 

Po prawej: 
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honoru poswipca swoj czas i joya. walczqc z 
buntownikami [The Indies), by spokoj 
zapanowal we Wszechswiecie. Zaszczytny to 
cel ale droga do niego jest bardzo krpta i 
skomplikowana. 

Dreadnaugth, czyli pojazd, ktory mial to 
szczpscie i zaszczyt, ze za jego sterami 
zasiadta moja skromna osoba, nie nalezy do 
galaktycznej drobnicy; wipcej, to prawdziwy 
kolos, ktorego pilotowanie mozna przyrownac 
do kierowania TIR-em z dwiema przyczepami 
po jednokierunkowej ulicy w jakiejs zapadlej 
wiosce... Sorry, nieco sip zagalopowalam, 
gdyz w sumie kosmos to nie wioska i 
przewaznie nie odczuwa sip rozmiardw statku, 
ale w niektorych misjach, wymagajqcych 
precyzyjnego manewrowania, [a sq takie), 
mozna dostac apopleksji, gdy nagle okazuje 
sip, ze droga hamowania sip zdziebko 
wydluzyfa i zarylismy dziobem w jakies cialo 
stale. Ale ogolnie mozna powiedziec, ze 
imponujqca wielkosc korwety ma raczej wipcej 
zalet niz wad i po malym treningu mozna sip 
przyzwyczaid. Po takich doswiadczeniach to 
sip nawet juz nie bpdzie chciato zasiadad za 
sterami X-Wingdw przypominajqcych komary. 
Sam proces kierowania jest bardzo zlozony, 
mozna powiedziec, ze proporcjonalny do 

Po prawej: 
Rodi sip coraz gesciej, 
a magazynek swieci 

Na dole: 
Ten wysokl budynekw gtebi 
Id eieply kqcik naszych 
dowfldcAw. 

wielkosci statku, gdyz gracz ma niepowtarzalnq 
mozliwosc (wrpcz musi) wcielid sip w cztery 
osoby jednoczesnie. 

Jak to zostalo przeniesione w realia gry? Otoz 
w gldwnym sercu Dreadnaughta, skqd1 
wydawane sq wszelkie rozkazy i polecenia, 
znajduje sip wirtualny mostek kapitanski - tak 
wlasnie ochrzcili go tworcy gry. Przelqczajqc 
odpowiednie klawisze, gracz zasiada przed 
innymi urzqdzeniami sterowniczymi, oczywiscie 
nie tracqc kontroli nad statkiem i pipknego 
widoku na gwiazdy [wyjqtkiem tu jest sterownia 
inzyniera). Do dyspozycji mamy cztery postacie: 
kapitan, nawigator, ..ogniomistrz" i inzynier. 
Cata roznica pomipdzy poszczegolnymi 
wcieleniami polega na tym, ze kazde z nich, 

oprocz mozliwosci normalnego kierowania, 
posiada specyficzne tylko dla niego 
umiejptnosci. Na pewno lepiej manewruje sip 
pojazdem z pozycji nawigatora, a lepiej prowadzi 
walkp, wybierajqc specjalistp od uzbrojenia. 
Oczywiscie mozna sip uprzec i lecied do jakiegos 
wyznaczonego punktu jako kapitan tw tym 
wypadku zalecany nawigator), ale gdy sami 
sprobujecie, minie warn ochota na takie 
dziwactwa. Inna sprawa ma sip z inzynierem, 
ktory nie ma mozliwosci kierowania pojazdem, 
natomiast ma innq ale jakze uzytecznq cechp. 
Otoz wybierajqc powyzszq postac, stajecie sip 
mechanikiem naprawiajqcym wszelkie 
uszkodzenia statku powstale w wirze walki czy 

wskutek innych perturbacji, w jakie sip mozna 
wdac latajqc takim kolosem. Warto rowniez 
zaznaczyc, ze nawet gdy nasza Jupinka" 
ulegnie matym zadrapaniom, nie trzeba rzucac 
sterow i schodzic do wnptrzu statku. Naprawa 
zacznie przebiegac automatycznie Cjesli w ogole 
jeszcze jest co naprawiac), ale na pewno 
odwiedziny mechanika nieco przyspieszq ten 
proces. 

Sam moment przechodzenia pomipdzy 
stanowiskami zostal wymyslony bardzo 
pomystowo i realistycznie, rzeczywiscie mozna 
to okreslic mianem wirtualnego centrum 
dowodzenia. Jesli teraz jawi sip przed wami 
obraz niezwykle skomplikowanej klawiszologii, 
gdzie oddanie jednego strzalu wymaga 
naciskania kilkudziesipciu klawiszy, to jestescie 
w duzym blpdzie. Otoz wyzej opisane postacie, 
ktore mozecie wybrac, istniejq jedynie dla 
wygody gracza, Decydujqc sip na jednq z nich, 
wiecie jakie urzqdzenia bpdq do dyspozycji i 
czego sip spodziewac. Zresztq jest to 
naprawdp bardzo oryginalne i mozna naprawdp 
poczuc, ze siedzi sip za sterami potpznego 
pojazdu. Klawiszologia jest prosta i to jest 
fakt, ktory mozecie stwierdzic osobiscie, 
probujqc pokierowac Dreadnaugthtem (jest 
zresztq specjalna nakladka na klawiaturp, z 
opisaniem funkcji kazdego klawisza). Oczywiscie 
z pustego i Salomon nie naleje (albo raczej nie 
od razu praktyka czyni mistrza czy cos kolo 
tego), dlatego potrzebny jest maly trening, 
ktory rowniez zostal przewidziany przez 
autorow. 

Pierwszq probq do przejscia jest misja 
szkoleniowa, ktora ma nauczyc jak latac, aby 
nie zamienid statku w kilkadziesiqt blaszanych 
kawatkow o dziwnych ksztaltach. Warto od niej 
zaczqc, az do momentu gdy poczujemy, ze 
musimy zaspokoic glod krwi i zestrzelic parp 
Jndianskich" typkow. Kazda kolejna misja ma 
odpowiednio wyzszy stopien trudnosci i jest 
wyzej punktowana oraz, co najwazniejsze, 
kazda jest niepowtarzalna i rozni sip 
diametralnie od pozostalych. Zroznicowanie 
zadan jest bardzo duze i bynajmniej roznica ta 
nie polega jedynie na likwidowaniu coraz to 
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innych obiektdw. Nie chc^ zdradzac tutaj 
szczegdlow, ale wiedzcie, ze raczej nie spotkacie 
tutaj misji typu „wytrop i zestrzel". Nie 
obawiajcie si?, strzelac jest do kogo i na pewno 
podczas gry zuzyjecie wiele rakiet i rozwalicie na 
proch sporo wrogich pojazdow, ale kazdej 
rozwalce towarzyszy jakid konkretny cel. 
Przykladowo moze to bye ochrona zalogi, ktora 
wtasnie jest ewakuowana z zagrozonej bazy czy 
tez zaktadanie pola minowego, ktore ma napsuc 
troch? krwi kosmieznym piratom. Ztozonosc 
misji widad juz w trakeie oglqdania krotkiego 
wprowadzenia, ktore tlumaczy zatodze Cczyli 
warn) co musicie zrobic w imi? honoru swej 
naeji, by zadanie zostato pozytywnie ukoriezone, 
zwierzchnicy ukontentowani, a wy bogatsi o 
nowe doswiadezenia z perspektyw? nowych, 
trudniejszyeh misji do wykonania. Na szcz?scie 
uslyszenie finalnych fanfar wcale nie wi?ze si? z 
konieeznodei? pozytywnego zaliczenia 
wszystkich zadan. Ponadto jesli graez nie jest 
zadowolony z osi?gni?tego wyniku, moze 
powtdrzyc misj? i zrehabilitowac si? w oczach 
zwierzchnikow (i swoich wlasnych). 

Wypetniajqc niektore zlecenia, nie oddacie ani 
jednego strzalu, a w niektorych nie b?dziecie 
wiedzieli, kogo zacz?d pierwszego likwidowac, 
tylu b?dzie ochotnikow. Cz?sto b?dziecie sami, a 
przed wami horda z?dnych waszej krwi 
przeciwnikow. Ale przeciez rozgrywaj?c walk? 
taktyeznie, mozna zwyci?zyc maj?c przed sob? 
kilkadziesiqt wrogich obiektdw. Motyw walki w 
tej grze bardzo mi przypadf do gustu, gdyz nie 
trzeba si? kierowac glownie zasad?, ze kto lepiej 
fechtuje joyem i szybeiej naciska fire, ten ma 
zapewniony tytul lidera. Trzeba pomyslec, jak by 
tu zaskoczyc paru spokojnie lec?cych Indies i 
potraktowac ich niezym dzikie kaezki podczas 
sezonu mysliwskiego. Jednak pojedynek sam na 
sam nie zapewnia tylu wrazefi co prawdziwa 
wojna, w ktorej uezestniezy par? naszyeh 
jednostek i fura wrogow. Klimat jest 

niepowtarzalny, a adrenalina osi?ga wtedy 
swoje maksymalne st?zenie i czujecie si? tak, 
jakby zalezaly od waszego sukcesu czy porazki 
przyszte losy Wszechswiata. 

W silniejszym doswiadezaniu powyzszyeh wrazed 
na pewno pomaga wspaniata oprawa grafiezna 
gry to intrze nie wspominaj?c); animowane 
wstawki pomi?dzy misjami i w trakeie ich 
trwania uatrakcyjniaj? przygod? na 
Dreadnaught i znaeznie podnosz? jej walory 
estetyezne i wizualne. Na pierwszy rzut oka (na 
drugi tez] gra wygl?da, jakby byta stworzona 
pod 3Dfx, ale tak nie jest. Na widok mglawicy 
gwiazd i malowniczych planet mozna ze 
zdumieniem stwierdzic, ze jeszcze duzo da si? 
wycisn?c ze zwyczajnych kart graficznych. 
Okazuje si?p ze wystarezy zatrudnic 
utalentowanych projektantow i grafikow, by 

Na dole: 
Inlormacje wagl 
panstwowej. Tu mozna 
si^pnac po dane a misjach. 

osi?gn?c satysfakcjonujgcy wszystkich rezultat. 
W koncu dzisiaj nie jest to sztuka stworzyc 
wspanial? opraw? wizualn? pod 3Dfx, natomiast 
zadziwic tych, co nie maj? akceleratorow, 
sfrustrowanych mozliwosciami swojego sprz?tu, 

Plusy: 
•wspanlalagralika 
• warlka I pnenv^laaa 
akcla 
•zrdlnfcDwanie misji 

• brak opcjl save wirodlu 
misji 

Ocena: 

Num&r sz/98 

to wyezyn zaslugujqcy na szczery podziw. Tak 
wtasnie sprawa wyglgda z l-Warp ktdra nie 
wykorzystuje 3DfxP ale wyglqda... Brawo. 
bravissimo! 

Zachwyty zachwytami, ale w koncu to nie 
reklamowka, tylko recenzja, i jakies 1pbugi" 
zawsze si? znajd?. Mnie osobiscie bardzo 
przeszkadzat fakt, ze nie mozna podczas misji 
wykorzystac opeji save. Byla to prawdziwa 
udr?kaP gdy musiatam po kilka razy zaczynac t? 
sam? misj?, bo gdzies tarn przy jej koncu 
zapomnialam o zwerbowaniu na poktad zalogi 
jakiejs bazy, ktora wskutek uszkodzenia miala 
ulec autodestrukeji... Z drugiej strony takie 
kilkakrotne powtarzanie zaprocentowalo 
znaeznie wyzszymi umiej?tnosciami i gdy 
przeszlam do kolejnych misji, moje dzialania 
zacz?ty si? charakteryzowac lepsz? 
skutecznosci?. Mam rowniez zarzuty co do 
ilosci broni, jaka jest do dyspozyeji. 
Podstawow? wad? jest fakt, ze rakiety zaliczane 
do tego lepszego gatunku bardzo szybko si? 
konez? i pozostaje nam jedynie marne dziatko, 
ktorego uzyeie nie robi wi?kszego wrazenia na 
wrogich jednostkach. Szybko mozna poczuc si? 
bezbronnym jak dzieci? w kolysce, dlatego tak 
wazna jest w walce odpowiednia taktyka, ktor? 
sami musicie sobie wypracowac. Taak... to 
chyba mniej wi?cej wszystkie wady, jakie mozna 
z trudnosci? i po dlugich poszukiwaniach znalezc 
w 1-War, reszta bez zarzutu, a nawet wi?cej. 

Z czystym sumieniem i z peln? 
odpowiedzialnosci? naktaniam was, aby rzucic w 
k?t wszystkie przestarzale, a wymienione na 
pocz?tku symulatory, bo wlasnie nadeszty czasy 
1-War. To jednoptytkowe intro nie daje mi 
spokoju i jestem ciekawa, jak na to zareaguje 
konkureneja. Czy wkrotce mozemy si? 
spodziewac sytuacji, w ktorej jedna gra b?dzie 
si? skladac z paru plytek DVD, gdzie intro (i 
final) b?dzie zajmowac 90% materialu? To si? 
jeszcze okaze, ale wracaj?c do tematu 
wiod?cego, mog? chyba po raz pierwszy was 
zapewnic, ze autorzy w zapowiedziach nie 
klamali i nie przesadzili (chyba, ze s? z 
wyksztalcenia ogrodnikami). Mysl?, ze graj?c 
nie odczujecie krzty rozczarowania, a radodc 
b?dzie w Was bulgotac jak wrz?tek w czajniku. 
Pozostaje mi tylko zyczyc wszystkim 
astronautom milych i owocnych polowan. 

Wymagania: 

Produce nt: 
Oceart/lFifogrames 

Dystrybutor: 
HnWm 9D. 16MB HAM ,CiM. Mitm 
Win 95 tcl.fe HI 7932! 

Internet: IiH|3 //vmw.-ac&an.co.nk. 
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Plusy: 
*kD!njiiaM)t|trt 
idIsIe 
‘mvMAf 

Minusy: 
*hiHk Bnwcj Jdintiaiitr 
-MqiMimiiv siwnra, 
builraMi. 

□cena: 
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U gory: 
Pawilanie w Masycznym, 
^podziemnym" slylit. Szkoda, 
ze nie lest to prawdziwy 

Po lewej: 
A to mdj pokdj. Koledzy 
rozDodctlf sle I czekaja na 
PDCzeslunok. 

mozna powiedziec o nowych etapach? 

Pr'zede wszystkim to, ze s? trudne. Niektore na 

tyle, ze przejscie ich wydaje si? niemozliwe. Tak 

Stiwi Dungeon Konger jeszcze do konco nie 
przebrzmlulo, ole jnz lerez Bnlllrog wzigl sohie 
widocznie do eerco zorzuty dotyczp wed, klfiro 
niestety obnizuly znecznle grywnlnott tej gry. 
Totez dodelek Deeper Dnngeon nprdcz nowych 
pigtoaslo pozieoidw (jednym z niednslnlkdw 
pierwszego Keepere hyla mate ilott mlsji) 
poprewie inne, mniej ziewezelne niednslatki 
pierwowzoru. I ink: obecnie fll potworfiw, e tekze 
wrogich slraznikdw pndzlemi jest zdecydowenie 
lepsze, niz to miato miejsce w eriycji 
podstawowej - koeipnlerowi przeciwnicy lelwiej 
znejdnjg zloto, eeiiejg je oszczgdzaft, by nie zested 
nogle hez pienipdzy, pntreDg inbze sprzedewed 
drzwi i putaphi. Zwigkezono tekZe ich ogling 
ioteligencjg, ij. podezes welki rzedziej grozf onm, 
ze stwdr nie moggcy dopched sip no pierwszg 
linig ..frootu" po prostu sohie pdldzio, oddzioly z 
dowfidcg po Smierci legoZ polrilig obrad 
oostppnego i koolynuowid laarsz ltd. 

Lord Yabol Jednak gldwnym celem dadatku jest 

nowy komplet misji, w tym 

znajdziemy pi?tnasGte poziomflw do 

walfci z koniputerem oraz pi?tna£cie 

dia trybu multiplayer. Niestety jednak 

usoby, ktdre oczekiwaiy nowej 

kampanii. zawiod? si?. Misji nic ze sob? nie 

l?czy, nie ma tez mozliwosci przeniesienia 

najsilniejszego stwora z jednej misji do kolejnej. 

Zreszt? kolejnosc jest tu tylko kwesti? 

formaln?, gdyz rozpoczqc mozemy od dowolnego 

1 Poziomdw, a nast?pnie (nawet go nie konczqc) 

^ybrac inny. Co prawda rdznica mi?dzy stanem 

obecnym, a wersj? podstawow? polegala tylko 

na tym, ze tarn trzeba byto przechodzic misje 

ledna po drugiej, a takze istniata wspomniana 

mozliwosc przenoszenia stworow, ale rdznica to 

doprawdy niewielka. 

minimum 25 kwadratdw, a wszystkie byty co 

najmniej w dwoch egzemplarzach, a takze mimo 

45000 sztuk zlota w skarbcach podozas gry 

przyf?czylo si? do mnie tylko 15 stworow. 

Kolejne produkowac musiatem, korzystaj?c z 

inwencji, tj. swiadomie wp?dzaj?c chochliki w 

zastawione przez wroga putapki, by ich zwtoki 

zmieniac na cmentarzysku w wampiry. Mimo to 

Praducent: 
BullfrtHJ 

Wymagania: 
■mm. ham »cos£, 
Dos/Win 95 

Dystrybutor: 
IPS 
lel.(OZZ) W22766 

Internet: 

przeciwnik gorowal nade mn? 25 stworami, z 

ktorych kazdy wyszkolony byt do maksymalnego 

- dziesiqtego poziomu. 

Reasumujqc - zawartodc Deeper Dungeon, to 

kilka klasycznych „bug fix'dw", zwi?kszony 

poziom trudnosci i po pi?tnascie misji dla obu 

trybow. Male to czy duzo? - odpowiedzi na to 

pytanie kazdy musi udzielic sobie sam. Ja ze 

swojej strony dodam jeszcze, ze Deeper 

Dungeon mozna kupic w wersji 

angielskiej, niezaleznie od tego, jak? 

lokalizowan? wersj? posiadamy [w 

naszym przypadku polsk?), gdyz napisy, 

komunikaty, nazwy stwordw, czarow i 

budynkow w nowych misjach zachowaj? 

si? z wersji podstawowej, ktorej 

posiadanie konieezne jest do wejscia w 

Gtebsze Lochy. 

naprawd? kazdy da si? przejsc, ale niekiedy jest 

to uzaleznione od decyzji tak pozornie malo 

istotnych, jak wydobycie jednego „kawatka” 

zlota wi?cej. Jesli go nie wydob?dziemy, stwory 

si? zbuntuj?, natomiast jesli to zrobimy, zza 

otworzonego w ten sposob przejscia zaatakuje 

horda stwordw przeciwnika, oczywiscie 

tradycyjnie silniejszych i liezniejszyeh od nas. Tak 

wygl?da rozgrywka na kazdym z poziomow. Na 

szcz?scie zwykle dodd szybko mozemy znalezc 

diamenty, ktdre [choc wydobywane s? znaeznie 

wolniej od zlota) nigdy si? nie wyezerpuj?. 

Sporym utrudnieniem jest ograniczenie liezby 

przyl?czaj?cych si? do graeza stwordw. Przy 

podziemiu wielkodci polowy mapy Cduzej), w 

ktorym kazde pomieszczenie zajmowalo 

Glcbia podziemi 
The Deeper Dungeons_ 
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wydajq si? perspektywy, jakie daje bardzo 

realne adwzorowanie terenu - przytomne 

ukrycie si? za gorkq czy w dotku cz?sto ratuje 

zycie. A wfasnie, bylbym zapomniat - praktyk? w 

warunkach polowych prowadzic mozemy na 

blisko 30 zroznicowanych wizualnie i 

merytorycznie planetach - walka toczy si? 

bowiem nieodmiennie tak w sniegu, jak i wsrod 

ukwieconych tqk czy tez w cieniu wulkanow! 

Drugim integralnym elementem Uprising jest jak 

najbardziej zr?cznosciowo uj?ta walka (w trybie 

symulujqcym uczestnictwo w wydarzeniach! - z 

wn?trza pojazdu). Rebelia prowadzi jq przy 

uzyciu dwu Wunderwaffe: najnowoczesniejszego 

[jakzeby inaczej] i wyposazonego w prototypowq 

brori i systemy obronne czolgu o nazwie Wraith 

[Upidr) oraz... zach?conego pozytywnymi 

recenzjami i nieswiadomego ryzyka gracza. Tu 

niewielka dygresja - idea bezposredniego 

uczestniczenia w akcji wydaje si? stawac powoli 

obowiqzujqcym trendem dla RTS-dw - to samo 

rozwiqzanie pojawic ma si? w ciqgle 

pozostajqcym w fazie produkcji Battlezone - 

produkcie Activision. A wracajqc do istoty 

sprawy: samo sterowanie Upiorem jest 

niezwykle wr?cz proste, choc - przyznaj? - nieco 

nietypowe: kombinacja klawiszy (odpowiedzialna 

za poruszanie si? czolgu] plus dodatkowo ruchy 

myszkq (szeroko poj?ta obstuga systemow 

ofensywnych]. Choc z poczqtku mialem 

niewielkie problemy z koordynacjq motorycznq, 

to po krotkiej praktyce doszedlem do wniosku, 

ze system ten nie tylko swietnie spelnia swq 

funkcj?, ale rowniez jest niezwykle wygodny. 

Konwencja „dowodzenia z poziomu jednostki" 

ma jednak swoje konsekwencje - 

najpowazniejszq z nich jest nieskutecznosc 

stosowania wypracowanej w innych RTS-ach 

taktyki ..stworz wielkq armi? i poprowadz jq na 

wroga”. Tu jednostki sq bowiem przenoszone na 

pole bitwy za pomocq ..teleportu". W praktyce 

oznacza to, ze w kazdym momencie bitwy 

r Odwieczna wojna i 
I Uprising_| 

Po lewej: 
...naprawde cudowne 
peizaze... 

Strategy, ale - i tu krqg ewentualnych 

odbiorcow zapewne znacznie si? zaw?za - calosc 

zdominowana zostala przez elementy 

zr?cznosciowe, tzn. zr?cznosciowej symulacji 

pojazdu bojowego. Sprobujmy jednak przyjrzec 

si? tym aspektom po kolei - pierwszy element 

realizuje si? w standardowym dla tego typu 

strategii schemacie 1) rozbudowa bazy - tu: 

cytadeli; 2] eksploracja ztoz mineralow w celu 

zdobycia srodkow na: 3] dalszq rozbudow? 

potencjalu militarnego [sprz?tu) i infrastruktury 

bazy lub baz; i wreszcie 4] ostateczne i 

triumfalne rozgromienie ohydnego wroga. Od 

reguly tej istniejq jednak wyjqtki - przykladowo 

jedna z misji polega na wyeliminowaniu calego 

systemu tqcznosci wroga, przy praktycznie 

zerowym wsparciu sil sprzymierzonych! By tego 

dokonac, naprawd? trzeba si? natrudzic... W 

takich tez przypadkach wr?cz nieocenione 

U gory: 
Tulaj wszyslki jesl takie 
wspanlale!... 

Zamknijcie oczy i wyobraZcie sobie wojna. 
Totality. Bezwzgtydna. Odwieczna i bezsensowna, 
gdyz zadna ze skazanych na nig stron nie ma 
szans na radykalne pnzewazenie szali 
zwyciostwa... Teraz otworzcie oczy i spojrzcie - 
wctyz to widzicie, prawda? Tak, gdyz oto pojawil 
sip Uprising... 

Gem.ini 

ecznijmy jednak od poczqtku: a wi?c 

wojna... A przeciez byto juz tak 

pi?knie. Ludzie si?gn?li gwiazd, na fali 

powszechnych nastrojdw entuzjazmu 

i braterstwa ogloszoro „er? pokoju“. 

Jednak tradycyjne rdznice etmczne i 

wyznaniowe nie zostaly wcale 

zapomniane. I to wlasnie one stafy si? 

zarzewiem wojny, Wybuchla ona czterdziesci 

pokolen temu. Trwa po dzis dzien... Charakter 

zmagan zmienial si? juz wielokrotnie, ale nie 

czas to i miejsce, by o tym mdwic - rzeczq 

naprawd? istotnq jest przedstawienie ukladu sil, 

jaki ostatecznie si? uksztaltowal. Oto jeden ze 

zwyci?skich generalow obwolal si? 

Imperatorem. Odpowiedziq na rzqdy okrutnego 

Imperium bylo powstanie ruchu oporu - Rebelii. 

Jak dotychczas jednak inspirowane przez niq 

powstania pragnqcych niezaleznosci ludzi byly 

konsekwentnie i brutalnie ttumione. Wreszcie 

jednak nadszedt czas, by z pomocq zdobytej 

technologii imperialnej przywrocic galaktyce 

wolnosc i sprawiedliwosc... 

Pewne wqtki historii wydajq si? jakby znajome... 

ale nie b?d? si? czepiac i nie zwlekajqc dluzej, 

przejd? do omowienia samej gry. A zatem 

Uprising jest znakomitq grq typu Real Time 
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wezwac mozemy dowoln? z dost?pnych 
jednostek. I pi^knie - tyle tylko, ze zwykle jest 
to jedna [slownie: jedna] jednostka danego typu 
(piechota, czotg, samolot), na wyprodukowanie 
nast?pnej trzeba poczekac. W Uprising sekondy 
zas decyduj? cz?sto o zyciu lub smierci... 
Niejako w zamian za to gra zawiera niezwykle 
istotny dla przebiegu rozgrywki „rys" 
ekonomiczny! Otoz zdobyte w trakcie misji 
fundusze, plus premie za ..wyzwolenie11 kolejnego 
swiata pozwalaj? na przeprowadzenie naprawd? 
niezb?dnych upgrade’ow. Bez nich zas 
przeciwnik w dalszych misjach po prostu nas 
pochlonie... 

Po prawej: 
...romantyczne, peine uroku 
rtollny... 

graficznie nalezy do scislej czotowki gier w 
ogole! T? naprawd? wyjqtkow? jakosc (i 
szybkosc) Uprising zawdzi?cza engine'owi o 
nazwie TerraTech, stworzonemu przez Cyclone 
Entertainment. Na marginesie - cos rnkmowi, ze 
o grach opartych na nim jeszcze uslyszymy! 
Takze muzyka i efekty dzwi?kowe towarzyszqce 

grywalnosc i oprawa audio i video zarazem 
stanowiiy tak doskonal? i dopracowan? 
jednosc... 

Jak dotqd wyrazalem si? o Uprising w samych 
superlatywach. Nadszedt jednak czas, by 
troszeczk? ponarzekac, Ale najpierw 
ciekawostka - Internetowe recenzje, dotyczqce 

Kolejny aspekt - sugestywnosc rozgrywki. No 
coz, odwolam si? do przykladu... Otoz 
wielokrotnie sam lapatem si? na tym, ze 
wykonuj? unik calym ciatem w momencie, gdy 
ktorys z wrogow posylat w moim kierunku 
kolejnq „niespodziank?". Zastrzegam od razu, ze 
jak dotychczas zachowanie takie 
zaobserwowatem u siebie tylko podczas walki w 
TIE Fighterze (ach, Moc Imperatora plynqca 
wprost z monitora...]. Krotko mowiqc - to 
element, ktory swiadczy o Uprising najlepiej jak 
to tylko mozliwe. 

Przejdzmy jednak do kwestii doznari zmystowych 
tbez skojarzeri, prosz?]. Rowniez pod wzgl?dem 
oprawy wizualnej Uprising po prostu nie ma 
sobie rownych! Tego si? nie da opisac,^ a i 
statyczne screeny nie oddajq tych ciqgle 
zmieniajqcych si? obrazdw, widowiskowych 
eksplozji, ptonqcych budynkow, mieszajqcych si? 
ze sob? pociskdw laserowych, rakiet, bomb... 
Po prostu pole walki!!! Co ciekawe, gra nie 
Wymaga obowiqzkowo chipseta 3Dfx - VooDoo - 
oczywiscie z nim wyglqda lepiej, ale i bez niego 

Na dole: 
...Inleresulacedzlela 
sztiihl... 

rozgrywce stoj? na wysokim poziomie. Zapisane 
w audio sciezki (zwykle wariacje na temat 
wojskowych marszy), glos komputera 
poktadowego [tak swoj? drog? - bardzo mily i 
bardzo zeriski), „radiowe" glosy kierowcdw i 
pilotow LPull up, pull up!!!" - BABABAMINl, 
wrzaski rozjezdzanych wrazych zotnierzy, niskie 
buczenie silnikow bombowcow, wybuchy, 
odgfosy ..uzywania" dost?pnych broni i tym 
podobne efekty brzmi? jakby przeniesione 
zostaly zywcem z miejsca, w ktdrym toczy si? 
smiertelny bdj. Rzadko zdarza si?, by 

Uprising, a z ktdrymi miafem przyjemnosc 
zapoznania si?, nie wspominaj? o zadnych U) 
mankamentach czy niedogodnodciach. Ja 
jednak, jako najbardziej rzeczowy, profesjonalny, 
doswiadczony i obiektywny (taaak... od razu 
lepiej si? poczulem!] obserwator pozwol? sobie 
wskazac rzeczy, ktore mi osobiscie nie 
odpowiadaj?.., - przy czym jednak pami?tac 
nalezy, ze s? to w zasadzie tylko wrazenia i dla 
innych graczy moje ..zarzuty" mog? wlasnie 
stanowic istot? dobrej zabawy. No, do rzeczy 
jednakze, do rzeczy... Po pierwsze - sama idea 
teleportu. Na pierwszy rzut oka - rewelacja! 
Ptizniej jednak cztowieka nachodzi smutna 
refleksja, ze jednak lepiej by byto, gdyby go... nie 
bylo). Juz wyjasniam - sprz?t ten uzywany jest 
przez obie strony, „dzi?ki" temu tez atak wojsk 
przeciwnika moze nast?pic w zasadzie w kazdym 

Numcf 02/98 
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typy uzbrojenia 
Citadel [cytadela). Cytadela jest „zrenic? oka” bazy. Powinna byd bnoniona 
za wszelk? cen?. Ustawienie cytadefi polega na umieszczeniu Upiora w 

specjalnym „kwadracie wezwan", ktory (zawsze jeden) znajduje si? w kazdej 
bazie. Co prawda chwil? potrwa, zanim zostanie ona „zrzucona" (tego si? nie 

da opisac - to trzeba zobaczydl), kiedy jednak uzyska peln? sprawnosc 
techniczn?, sama b?dzie bronic si? przed atakami wroga. W kazdej chwili 
mozna tez przej?c kontrol? nad dziatami cytadeli (coz za moc.J, a takze z 

jej wysokosci dokonywac Mteleportacji" jednostek wprost w strategiczne 
punkty pola walki, 

Turret Cwieza). Wieze powinny zostad rozmieszczone w strategicznych 
punktach bazy. Ich zadaniem jest obrona cytadeli gtdwnie przed atakami 
naziemnymi. Mog? takze strzelad do samolotdw, nie s? jednak bardzo 
efektywne. 

SAM Sites (wyrzutnie rakiet kierowanych). Ustawienie SAM umozliwia 
skuteczn? obron? przed atakami lotniczymi. Niestety, wyrzutnie te s? 
catkowicie bezbronne w momencie ataku naziemnego, dlatego tez nie 

mozna pozwolid, by zblizyli si? do nich zolnierze wroga. 

Infantry (zolnierze piechoty). Brori Upiora nie jest w stanie zadawad 
znacz?cych uszkodzeri instalacjom. Niszczyd je moze jedynie (prdcz 
bombowcdw) piechota, Przeprowadzenie udanego ataku na dowolny 

budynek wymaga jedynie ..przerzucenia" zolnierzy w jego poblize i 
niedopuszczenia, by wygin?li podczas mocowania tadunkow wybuchowych. 
Istotne jest rowniez to, ze jednostka ta jest tania a jej wyprodukowanie 

zabiera niewiele czasu. Potrafi? takze ofiarnie bronic sprzymierzonych 
jednostek i instalacji. W sytuacji krytycznej, gdy niezb?dne staje si? 
odwrdcenie ognia przeciwnika od Upiora, piechota sluzyc moze jako 

mi?so armatnie.,. 

Tanks (czotgi). Czotgi doskonale nadaj? si? do walki z wrogimi 
zotnierzami, czolgami, wiezami i wyrzutniami SAM. Potrafi? takze 

sluzyd jako ruchoma zapora bojowa i nie dopuszczac wrazej 
piechoty w poblize instalacji. Niestety, s? bardzo wrazliwe na 
ataki duzych wiez i samolotdw mydliwskich wroga. 

AAV - Aerial Assault Vehicle (mysliwce). Mysliwce s? bardzo efektywne w 
starciu z czolgami przeciwnika oraz podczas atakdw na ci?zkie wieze 

(te nie mog? strzelad w powietrze). Doskonale radz? sobie takze 
z zadaniem ostony bazy przed powolnymi, lecz smiercionosnymi 
bombowcami. Warto takze czasem Nwezwad" mysliwiec dla 
odwrdcenia uwagi wroga od Upiora. Istniej? jednak takze slabe 

punkty tej jednostki - zardwno ich koszt, jak i czas produkcji s? 
znacz?ce, a ponadto stanowi? „latwy k?sek" dla wyrzutni SAM, wiez, i dziat 
cytadeli. 

Bomber (bombowiec). Wyl?czaj?c zolnierzy piechoty, bombowce 
s? jedyn? jednostk? potrafi?c? spowodowad ogromne zniszczenia 

wsrod wrogich instalacji. Ich slabosci? jest jednak powolnodd i niewielka 
zwrotnosc - to czyni z nich idealny cel dla dzial cytadeli, wrogich mysliwcdw, 

wyrzutni SAM, a nawet lekkich wiez i czolgow. Posylanie bombowcdw ma sens 
tylko wowczas, gdy cel nie jest silnie broniony. 

Killer Satellite (atak z orbity). Smierd nadchodzi z gdrnych partii 
atmosfery. Jej wykorzystanie wi?ze si? z ogromnym kosztem i dlugim 

oczekiwaniem na odnowienie si? energli. Efekt jednak przekracza 
najdmielsze oczekiwania... (i jest niezwykle atrakcyjny wizualnie) 

Wraith (Upior), Z calym szacunkiem, Dowodco, ale nie mamy 
pewnodci czy uprawniony jestes do przeglqdu danych Upiora, 

Musisz dokonad rejestracji w sekcji Dolqcz-Lub-Zgin. Po 
uzyskaniu potwierdzenia tozsamosci dcisle tajne dane 
techniczne naszej Wunderwaffe - tego mobilnego centrum 

dowodzenia - natychmiast zostanq przeslane, 

Po prawej: 
...I lylkoieden problem. Ecli, 
clnleslomlluryieL 
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Ocena: 

momencie - pojazdy Imperium pojawiaj? si? 
„znikqd”... Ogolnie rzecz ujmujqc - „nie znasz 
dnia ni godziny"! A to bardzo m?czy.(. 

I po wtore - we znaki daj? si? dysproporcje sit 
stron na poczgtku kazdego scenariusza - my 
dysponujemy jedn? czteroplytow? (wariant 
optymistyczny) cytadel? i - przy zalozeniu, ze 
dobrowolnie pozbawimy si? bazy surowcowej, 
jestedmy w stanie produkowad piechot?, czotgi i 
mysliwce. Tymczasem wrdg, ktdry posiada 
(przykladowo) cztery ^yewoluowane11 i 
wzajemnie uzupetniajqce si? bazy, hojnie 
cz?stuje nas zmasowanymi atakami bombowymi 
i ostrzalem z orbity, Ten ostatni wart jest 
zresztq szczegdlnej uwagi - otdz nagle pojawia 
si? komunikat w stylu „poznaj pot?g? 
Imperatora" (to mi cod przypomina...), po 
czym, po uplywie mniej wi?cej pdl sekundy 
promied z Killer Satellite obraca w gruzy nasz? 
cytadel?. Bez mozliwodci przeciwdzialania! 
Zdarza si? rowniez, ze zarazem „dla pewnosci" 
jestesmy takze bombardowani i atakowani za 
pomocq sil Igdowych. I wprawdzie swietnie 
dwiadczy to o inteligencji komputera, ale slow, 
jakie padaly wowczas z moich ust ze wzgl?du na 
dobro sprawy i honor czasopisma nie osmiel? 
si? tu przytoczyd. Zreszt? i bez tego 
rozwiqzania gra jest wystarczajqco trudna, by 
niejednokrotnie trzeba bylo poklqc z pasj? 
(naturalnie po cichu), aby roztadowac frustracj? 
wynikl? z kolejnej kl?ski. 

Reasumuj?c. Na pierwszy rzut oka Uprising to 
„zlepek" wielu gier - z koniecznosci wspomn? 
zaledwie par? z nich. A zatem: Command St 
Conquer, Extreme Assault, Terminal Velocity, 
Terra Nova... Tym niemniej sam w sobie jest jak 
najbardziej oryginalny... i w gruncie rzeczy 
calkiem swiezy. Summa summarum - swietna 
oprawa graficzna i dzwi?kowa oraz rewelacyjna 
„giercownosd" tworz? doskonal? calosc! Z cal? 
tez pewnosci? mozna stwierdzic, ze jest to 
jedna z nielicznych gier, w ktorych pomyslano o 
wszystkim i niczego nie pozostawiono 
przypadkowi. A zatem nie pozostaje nie innego 
jak tylko - grad!!! A zreszt? - samo Uprising 
opatrzone jest podtytulem: Join or Die, co Hna 
nasze" tlumaczy si? jako - dot?cz lub zgin. Tak 
stanowezo postawionej alternatywie nie sposdb 
zas si? nie podporz?dkowac, a wybor przez ni? 
oferowany... No cdz, ten jest chyba oczywisty. 

Wymagania: 
P90,16MB RAM.CDX2, 
Oos/Win 95 

Producent: 
Ubi Soil 

Dystrybutor: 

tel.(022) 5426^5 

Internet: hiip://www 

ISFoJT&r 
. 
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Club prawie wytqcznie] z tematow 
perkusyjnych i jest generowany... 
losowo, Jednak jezeli chodzi o szachy, to 

idea animowanych figur jest 
chybiona od poczqtku do konca, 
Po pierwsze gna wymaga 
skupienia, co osiqga si? przez 

koncentracj?, a tej nie sprzyja fakt, 
ze figury, nad ktdrymi si? 
zastanawiamy, ruszajq glowami i 

ziejq ogniem. Po drugie - 
drastycznie spowalnia to gr?, a 
choc szachy wymagajq namyslu, 
to wyjqtkowo irytuje fakt, ze 
ruch, ktory od dawna mamy 

zaplanowany, wykonuje si? tak 
dtugo. 

Dlaczego wi?c w ogole pisz? o Combat 
Chess? Otoz istnieje mozliwosc wytqczenia 
animacji i grania na pomocniczej planszy 2D 
[czarno-biatej, gdzie figury to tylko ogolnie 
przyj?te symbole, a nie wymyslne posqzki], a 
wtedy gra nabiera rumiencdw. 0 ile bowiem 
w wymienionych poprzednio grach radzitem 
sobie catkiem niezle, o tyle tutaj na 
najwyzszym poziomie trudnosci trzy razy 

pod rzqd zostaiem dokumentnie rozniesiony. Do 
tego dodac nalezy mozliwosc popelniania bl?ddw 
przez komputer i to w regulowanym stopniu 

Minusy ♦ 
•animowane liguryi 
predhoscgrywlym 
trybie 

Ocena: 

“7 

r Krdlewska roszada 
I nombat Chess _ 

Lord Yabol 

Mam 

Uwaga czytelaicy lantaay (zwtaszcza pelskiej) - 

nie bedzie la receazja znanej Warn kxiqzki, a lylka 

dll) ppogranu szachowego Army Empire 

Interactive, nnszgcego tytut: Combat Chess. Cl do 

tytutu, to oheznanym w tziedziaie prograndw 

szachowych ad raza przypomai sfg Battle Chess • 

I stusznle. Idea pozostata ta saaia. Jednak to 

tylko idea. Santa gra jest wykonana 

niepordwnywalnie lepiej, i to nie tylko w 

warstwie graticzaej, klAra przeciel iadnego 

prawdziwego szachisly aia ietaresuja, ale 

rdwniei, jail! chodzi o algomtmy gry. Jednak 

mote zaczaijmyde santege poczgtku: 

Po prawej: 
Anlmowane floury 
wyolM bardzotadnie, 
ale oral! lym trudno. 

(mozna t? opcj? wytqczyc, dzi?ki czemu nasz 
blaszak b?dzie ..nieomylny"). Oprdcz tego gra 
udost?pnia kiasyczne opcje w rodzaju regulacji 
zegarow [wedtug zasad obowiqzujqcych na 
turniejach), remisy i roszady, ktore 
teoretycznie powinien umozliwiad kazdy 
program szachowy, ale w praktyce bywalo 
najrozniej. Na koniec do programu dotqczono 
obszernq bibliotek? ..tutoriali", z tym, ze ich 
poziom wskazuje, iz adresowane sq wytqcznie do 
poczqtkujqcych graczy. 

Ajuz naprawd? na koniec: choc sam preferuj? 
raczej Chessmastera 5D00, to Combat Chess 
wzbudzit moje cieple uczucia, Wi?c choc ogotem 
nie jest to rewelacja, to jesli potrzebujemy 
programu szachowego, ktory dobrze gra, a 
jednoczesnie nie szukamy szachowej 
encyklopedii - Combat Chess spokojnie si? 

nadaje. 

Producent: 
Empire Interactive 

Wymagania: 
486/100.8MBRAM.CDX2. 
Windows 95 

Internet: Ziitp y/www.omp irexo.uk 

Dystrybutor: 
Marksoli 
MM2) 6639390 

Na poczqtku byt chaos... pdzniej 
Cduzo pdzniej) zacz?iy powstawac 
pierwsze programy szachowe, 
ktdre z poczqtku nie miaty nawet 
szachownicy(i), a po prostu 
wypisywaly posuni?cia w 

notacji szachowej, a nast?pnie mozna 
byto ustawid je na szachownicy 
(normalnej), Do tej pory na tej zasadzie 
dzialajq komputery szachowe, 
niejednokrotnie kilkukrotnie drozsze od 
wirtualno - multimedialnych pecetow z lodowkq 
i kuchenkq mikrofalowq na procesorze P-865 
XYZ, DVD itd. (to nie jest kolejny podzespot). 
Wrocmy jednak w sfer? realnq dla naszych 
portfeii i, co tu ukrywac, umiej?tnosci. Jestem 
przyzwoitym graczem, aie amatorem i jako taki 
preferuj? raczej programy dla amatorow. Nie 
oznacza to jednak, ze zadowol? si? byle kichq. Z 
reguly od razu odrzucam wszystkie programy z 
kategorii ..Animated Chess", koncentrujqc si? 
na tych, ktore zawierajq biblioteki otwarc, 
archiwum slynnych partii i inne szachowe 
ciekawostki, a przy tym prezentujq najbardziej 
,Judzki" tryb gry (mi?dzy innymi seria 
Chessmaster czy Kasparow Gambit, choc w 
stosunku do Chessmasterow jest to produkt 
duzo stabszy). 

Dlatego tez poczqtkowo do Combat Chess 
podszedfem z rezerwq. Wiadomo - Jm wi?cej 
..multimedidw", tym mniej logiki" - to w 
zasadzie charakterystyka pasujqca do 
wi?kszodci nowych gier, A ..multimedidw" w 
Combat Chess nie brakuje. Zacznijmy od gnafiki. 
Zarowno animowany zestaw figur lutrzymany w 
dredniowiecznej stylistyce: biali rycerze dobra 
przeciwko zfotym (czarne) stugom zta) jak i 
klasyczna plansza w rzucie 3D wyglqdajq 
wyjqtkowo efektownie. Do tego atrakcyjny 
dzwi?k, ktory co ciekawe skiada si? wylqcznie 

■_■ m « 
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r Da Ork vs da humiEs i 
1 Warhammer Epic 4DQOO: Final Liberation_| 

wymuszone podziatem pola walki na kwadratowe 
pola tna jednym maze stac tylko jeden oddzial, 
przy czym zadna jednostka nie wejdzie na pole 
zajmowane np. przez wrak czofgu]. Niemniej 
jednak wszystko razem wyglqda ladnie dzi?ki 
niesamowitej architekturze miast Imperium 
(ktdrych ruiny cz?sto stajq si? polem walki), 

Zaledwle hilka mieslQcy limn ukazata slg poprawlona wertji Shadow ol the Horned Hal- stratogil 
nozgrywajacej slg w roaliach systemu Warhammer Fantasy Billie, a ju2 niedlngo hgdzleniy mogll 
cleszyfi sip kolejnp gierkg ze znokiom Games Workshop. Tym razem, jak juz kiedyd zapowiadaliSmy, 
loczy sip ona w dwlecie Epic 40000 (w skrAcie 40k). Na poczglok moszg la wyjadniC pawns rzecz 
graczom, kttirzy nlgdy nie zotkngli slg z Jlgurkowyml" syslemaml bitownymi. Ml Swial, w kltrym 
loczy sig gra, to Warhammer 40000. Od Warhommero Fantasy Bottle rdini sig on przodo wszyslkim 
wykreowonym oloczeniom. W zasadzie Warhammer 40k lo oniworsnm obejmojgce potgZng polaC 
kosmosu, co clokawsze wlgcznie zo Slarym Swiatem, kllry jak wiomy byl polem walk) w syslemach 
Warhammer Fantasy Battle i Warhammer Fantasy Roloplay. Minty sig tez slrony biorgco ndzial w 
konllikcie. Oczywldcle mamy imporinm i walczgcych przociw niemu orkdw. Elllw zostgpili Eldarowie, 
zai w zastgpstwis Skavendw (choC to tylko mojo teoria) pojawila sig owadzia rasa lyraniddw. Nie 
moglo lei zabrakngC Chaosn, ktiremn patronujg bogowlo znani z wymionionych poprzodnio systemdw 
(niurglB, Khorne ltd.). 

Warboss Lord YaboL 

Numer 02/98 

realistycznemu odwzorowaniu jednostek 
tidealnie przypominajqcych doskonale 
pomalowane figurki z bitewnego Epica) czy 
detalom w rodzaju wrakow jednostek 
zniszczonych podczas inwazji orkdw (w kampanii 
odbijamy opanowany przez nie w catosci 
kontynent). Dwa razy trafilem nawet na 
budowanq wtasnie przez orkdw Gargant?. Co do 
muzyki, to jest idealnie tak samo. Nie ma sciezki 
audio (w SotHR byta), ale muzyka w formacie 
midi jest doskonala (ostro przesterowane gitary 
i mroczne klawisze dajqce w efekcie cos 
pomi?dzy industrialem, a hard core - taki 
Ramstein or something...), Dla przypomnienia 
tak samo bylo w Heroes of M&M i nikt nie 
narzekat. Do pelni szcz?scia dodac nalezy ponad 
dwadziescia minut filmikow mi?dzy misjami 
[fqcznie z intrem trzydziesci filmdw) i mozemy 
zamknqd kwesti? oprawy audiowizualnej. Jest 
ona zresztq najmniej wazna. To, co w grze 
najistotniejsze, to zgodnosc Cpoza naprawd? 
drobnymi szczegdlami) z systemem 

..figurkowym”, dzi?ki czemu 
pograc w Epica mogq rowniez 

osoby nie majqce pieni?dzy lub 
cierpliwosci Calbo jednego i 

drugiego) do zakupu, a nast?pnie 
r?cznego malowania figurek. Aby do 

kodca rozumiec zasady rzqdzqce grq, nie 
wystarczy obejrzed parametrdw kazdego 

oddzialu (ktdre zresztq w przejrzysty 
sposob podane sq w instrukcji i w samej 
grze). Powinno si? rowniez poznac 

(1psychik?" i motywacje obu stron, a takze 
cel, jaki sobie postawily. Otdz Imperium to 
federacja planet zasiedlonych przez ludzi, 
obj?ta typowq dla tego gatunku 

technicyzowany dwiat Warhammera 
4Dk to bitwy toczone glownie za 
pomocq sprz?tu mechanicznego, 
choc piechota i kawaleria tez 
odgrywajq dose znaczqcq rol?. W 
zwiqzku z tym, ze pojazdy te zwykle 

sq duzo wi?ksze od jednostek piechoty, dose 
trudno byto rozgrywac bitwy z wykorzystaniem 
najci?zszego sprz?tu - imperialnych maszyn 
kroczqcych klasy Tytan, ktore wielkosciq 
dordwnywaly dwudziestopi?trowym blokom 
(oczywidcie nie ich modele) czy niewiele 
mniejszych orkowych Gargant. W zwiqzku z 
powyzszym stworzono nowy system, w ktorym 
figurki byly w duzo mniejszej skali, a przede 
wszystkim zmodyfikowano niektdre zasady (np. 
w Warhammerze 40k piechota to pojedyneze 
jednostki, a w Epicu liezyly si? juz tylko 
oddzialy). Zresztq mimo tego Imperator Tytan w 
Epicu to figurka wysokosci kilkunastu 
centymetrow, podczas, gdy przeci?tny czotg to 
3-4 cm wysokosci i 6-7 dlugosci. Niedawno 
zasady Epica rowniez zostaty zmodyfikowane, a 
nowo powstaly system nazwano Epic 40k. Na 
tym wladnie systemie opiera si? Final Liberation. 
Pora jednak powiedziec cos o samej grze, gdyz 
przydtugim wst?pem zniech?cilem zapewne 
wszystkich znajqcych juz swiat Epica 40k. 

Otdz pierwszym zaskoczeniem in plus byf fakt, 
ze gra, w przeciwiedstwie do SotHR, odbywa 
si? z podzialem na tury, przy zachowaniu 
wi?kszosci zasad systemu bitewnego. Sq jednak 
pewne roznice. Nie znam dokladnie zakresu 
zmian mi?dzy Epic a Epic 40k, ale w tym 
pierwszym nie mozna bylo strzelad przez sciany, 
a w Final Liberation przeszkodq dla strzalow sq 
tylko naturalne wzniesienia czy drzewa. Kolejna 
rdznica to fakt, ze utrata wszystkich pojazdow 
mechanicznych automatyeznie powoduje 
przegranq, mimo ze np. kilka squadow 
(oddziatdw) Madboyz'dw [piechota Orkdw) to z 
pewnodciq lepsza armia niz trzy czotgi typu 

Powyzej: 
Garganta Meltliovz’dw w 
eskorcleSlonperdw,lo 
zeslaw zwykle 
owarantuIacY sukces. 

Chimera, ktdre notoryeznie w nic nie trafiajq, a 
rozpadajq si? po pierwszym strzale. Ale nie sq 
to w zasadzie wady, ktdre dyskwalifikowalyby 
gr? i poza nimi praktyeznie nie mozna nic jej 
zarzucic. No dobrze - z redaktorskiego 
obowiqzku Calbo pod wplywem starezyeh 
przyzwyczajen) wymienilem wady gry, a teraz 
mog? juz spokojnie si? niq zachwycad. 

Zacznijmy od tego, co przyciqga najwi?kszq 
uwag?, a mianowicie grafiki i dzwi?ku. Final 
Liberation to strategia, i to przeznaczona dla 
specyficznej grupy odbiorcdw, wi?c nie 
spodziewalem si? 3D rendered multimedia 
virtualnej grafiki, ale zostalem mile 
zaskoezony. Z poczqtku wydawafo mi si?, ze 
nastqpil regres w stosunku do SotHR, gdyz 
Final Liberation dysponuje w ealodei 
bitmapowq grafikq w rzucie 
izometryeznym [odrobin? 
przypominajqcym Settlers 2), 
podczas gdy SotHR posiadal 
wektorowy teren, budynki i inne 
obiekty stale. Przy tym na 
nierdwnym terenie widac 
regularne prostokqtne 
powierzchnie stokow 
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dekadencjq. Armie imperialne w rownym 
stopniu, jak na technice, polegajq na 
blogosfawienstwach kaptanow, a wszyscy 
stosujq si? scisle do zasad skomplikowanego 
kodeksu okreslajqcego ich powinnosci religijne i 
obywatelskie. Jesii jednak ktos zdecyduje si? 
zlamac postanowienia Kodeksu, staje si? rownie 
ekstremalny, tyle, ze „w drug? stron?" tzn. 
opowiada si? po stronie potajemnych 
wyznawcow bogow Chaosu (w swiecie 
Warhammera 40k sq oni nawet bardziej realni, 
niz w WFRP]. Oddziaty Space Marines walczq 
nie dla zotdu czy slawy, lecz ku chwale 
Imperium. Jeden z pierwszych filmikow to 
scena, gdzie jeden z generalow chwali dowodc? 
Space Marines za zwyci?stwo, ten natomiast 
odpowiada: „Zrobilismy to na chwat? Imperium. 
Teraz powroc? do swoich braci przygotowac si? 
do nast?pnego zadania...". Ten cytat doskonale 
wyjasnia filozofi? Imperium i jego armii. 

Natomiast jesii mozna powiedziec cos o filozofii 
Orkow, to najlepiej wyjasni jq ich hasto 
przewodnie: „Might is always right". Orki to 
prymitywy stworzone przez starozytq ras? jako 
sita robocza i militarna. Rasa ta tzwana przez 
Orkow ..Brainboyz") panowala nad Orkami 
dopoki ci nie osiqgn?li minimalnego poziomu 
cywilizacyjnego, dzi?ki ktoremu zdotali si? 
wyzwolic spod jej wtadzy. Zaawansowana 
technika kosmiczna jest im prawie calkowicie 
obca. Zajmuje si? niq wytqcznie klan 
..Mekaniakow" [zwanych rowniez ..Mekboyz"], 
natomiast reszta Orkow ma technik? w 
gl?bokiej pogardzie, a na uzywanie pojazdow 
bojowych godzq si? tylko dlatego, ze dzi?ki nim 
latwiej jest realizowac ich ..dogmat” 
(wspomniany wczesniej), a poza tym ryk 
silnikdw zagrzewa ich do boju, 
Zresztq pojazdy Orkow 
nierzadko sq nap?dzane 
w?glem 
(naprawd?!). 
Wystarczy spojrzec 
na monstrualnq i 
obrzydliwie 
prymitywnq Gargant? i 
porownac jq ze zgrabnq 
konstrukcjq imperialnego 
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Tytana, by zrozumiec filozofi? Orkow, dla 
ktorych rzeczona Garganta to uosobienie pi?kna 
(zresztq dla mnie tez, ale ja jestem rownie 
..nomalny" jak wojownicy orczego klanu 
..Madboyzow", ktorzy trzymani sq zwykle w 
izolacji, a wypuszczani tylko do bitwy i to z 
daleka od innych orczych oddzialow). Ilustruje 
to kolejny z filmikow w grze, gdzie ukazany jest 
majestatyczny satelita imperialny. Nagle z gl?bi 
kosmosu nadlatuje cos w rodzaju 
monstrualnego kontenera na smieci 
pomalowanego w gryzqce, zolto-czerwone 
barwy i niszczy satelit?. Tak wlasnie wyglqda 
..niszczyciel kosmiczny" orkow. 

By wcielic si? w dowodc? Orkow, musimy 
przywyknqc do ich glupoty, czasami 
produkujqcej genialne rozwiqzania, jak np. 
..Kustom Kannon11 (dokladnie - przez NK" a nie 
„C"), ktory strzela losowq ilosciq kul na salw?, 
a z rownym prawdopodobienstwem, z kazdym 
wystrzalem, mozemy spodziewac si? wybuchu 
pojazdu wyposazonego w takq brofi. Zresztq 
dochodzimy tu do pewnej ciekawostki. Otoz Orki 
w swiecie Warhammera mowiq j?zykiem 
przypominajqcym polqczenie ..dialektu" 

murzyfiskich i latynoskich 
: mieszkancdw slumsow 

USA (popularyzowanego 
przez undergroundowy Rap 

np. Cypress Hill) oraz 
slangu hackerow i 

scenowcow. Dzi?ki temu mamy 
takie nazwy, jak ..Gutrippa", 

Lungbursta" czy „Rokkit Speedsta", 
..Szlachcice" Orkow (z ang. 

..Nobilities") zwq si? ..Nob'z11, a general. 

wiadomosci 
Mamy dwie dobre informacje. Pierwsza z nich to mala probka 
orkowego pisma (niezte co?): Jus’ rEmEmbEr - if ya diE ya diE. 
so it don't count as a dEfEat. Now gEt goin. «lt»s a 
WAAAAGH!!! (cytat za „Da Orkie bit at da end"). A drugim 
strzalem jest informacja o pnacach nad ..expansion disc" dla 
Final Liberation zatytulowanego „Chaos Gate". Czekac nas tarn 
b?dzie walka Ultramarines przeciw ChaosowL 

Kaprawym okiem orka 
Jak juz Yabol wsiqdzie na swego rpg-strategicznego konika, to 
wzrok czasem cosik mu szwankuje... przynajmniej jesii idzie o 
wady omawianej gierki. Dlatego chc? wtrqcic tu nieco swoich 
opinii, Zacznijmy, ze grafika FL jest (moim zdaniem) krokiem 
wstecz w stosunku do Horned Rat. Jak dla mnie kolory sq zbyt 
..cukierkowe", lokacje za sterylne, jak na miejsce, gdzie toczy si? 
wojna, a i animacje poruszen oddzialow nieco kulejq (orcze 
squady wyglqdajq wr?cz jak psychodelicznie kolorowa pijana 
stonoga I- bo tak powinny wyglqdac L.Y.)). Inna rzecz warta 
wytkni?cia to Al komputerowego wroga. Nie dose, ze dobiera 
sobie dose idiotyeznie jednostki (mozna go pokonac dobrze 
skonfigurowanq armiq za 2000 punktow, gdy on ma na koncie 
8000... W efekeie wynik 1320:0 dla mnie. No comments). Juz 
nie wspominajqc o takich smaczkach, jak np. czasem krqzqce w 
kolko pojazdy wroga, ktore nie potrafiq znalezc drogi na polnoc 
pomi?dzy scianq na zachodzie i wrakiem czolgu na wschodzie (a 
jak potrafiq, to juz na koncowce punktow ruchu). Stqd i moja 
prywatna ocena bylaby o punkt lub dwa mniejsza; co jednak 
oznaeza tyle, ze mimo wszystko gra mi si? podoba... 
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to po prostu ..Warboss". Dopelnieniem tej 
paranoi sq dwaj bogowie Orkow: Gork i Mork, 
ktorych imieniem zwana jest najmocniejsza 
orkowa bran. Ale o wszystkim tym mozna 
przeczytac w podrpcznikach do Epica. 
Powrdcmy wi?c do gry. 

- stohri ukiiIo 
kamiiiiiili (iviliu leuua 

Wrw.inii: Rmiim 

Ocena' 

Final Liberation zawiera skladajqcq si? z 30 misji 
kampani? oraz mozliwosc rozgrywania 
pojedynezyeh bitew w oparciu o zasady Epica, 
tzn. wybieramy sobie teren i stron?, a 
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Powyzej: 
Jakle la smnlne, 2e w 
kampanii nie mizna zagrad 
Drkami. na pKzqtki catr 
widocznyna screenie 
konlynenl nalezy wla^nie do 
rich. 

nast?pnie ustalamy ilosc punktow, ktora 
przypada kazdej ze stron. Nast?pnie za rzeczone 
punkty kupujemy dowodc? Club kilku) i 
wyposazamy go w odpowiednie oddzialy. To 
samo robi przeciwnik. Grad mozna zarowno 
przez siec, jak i na jednym komputerze, co daje 
wiele wi?kszg satysfakcj? niz kampania czy gra z 
komputerem; przy czym jednoczesnie w zabawie 
moze uczestniczyd do czterech graczy, Bitwy z 
zywym przeciwnikiem, to gtowny powod, dla 
ktorego gra dostanie tak wysokq ocen?, gdyz 
kampania troch? mnie zawiodta. Zreszt? 
rowniez Yasiu, ktoremu gra bardzo si? 
podobala, twierdzi, ze gdyby zmienic w niej 
jeszcze kilka rzeczy, dopiero osiqgn?laby 
doskonatosc. Na niskiej ocenie kampanii 
zawazyta jej statycznosd ttzn. nasze oddzialy 
odbijajq jedno terytorium za drugim, a Orki nie 
reagujq atakami, ograniczajqc si? do obrony 
terytoriow, ktore im pozostaly] oraz niski 
poziom trudnosci misji, a takze ich jednolite 
cele. Za kazdym razem zwyci?stwo osiggamy, 

wybijajqc wszystkich Orkow. Poza tym moim 
zdaniem najwi?ksza wada to brak mozliwosci 
grania w kampanii wlasnie Orkami. 0 ile wi?c 
SotHR mozna byfo nazwac zbyt trudnym, to o 
Final Liberation mozna powiedziec, ze jest zbyt 
latwy. Jednak mimo to mozna cieszyd si? grq 
przez dtugie miesigce. 

Na poczqtku rozgrywamy kampani? w ramach 
treningu, a nast?pnie mozemy toczyc bitwy z 
kolegami lub (w ostatecznosci) z komputerem. 
Przy tym pojedynek 1000-punktowych armii 
moze bye nawet bardziej pasjonujqcy, niz 
oddzialow za 6-8 tysi?cy punktow. Co do taktyki 
walki, to trudno jest formutowad jakies 

zalecenia. W kampanii najlepiej jest ustawid 
oddzialy na poczqtku bitwy i nie ruszad ich z 
miejsca. Orkowie sami podejdq, narazajqc si? na 
obstrzal. Natomiast co do bitew z kolegami, to 
taktyk? determinuje wiele czynnikow: rodzaj 
wojsk po obu stronach, uksztaftowanie terenu, 
a w ostatecznosci zachowanie przeciwnika, co 
w przypadku zywego czlowieka jest 
nieprzewidywalne. Po prostu nalezy dokladnie 
wiedzied, do jakich dzialari fatak dalekiego 
zasi?gu, defensywa, wsparcie piechoty itp.) 
przeznaczone s? dane jednostki i odpowiednio t? 
wiedz? wykorzystywac. 

Ogolem, mimo zastrzezen, jakie mialem do 
kampanii, Final Liberation to przyklad, ze 
doskonata, ale prosta gra strategiezna nie musi 
oznaezad RTSa. Do tego jeszcze umiejscowienie 
jej w legendarnym uniwersum Warhammera 
nadaje specyficzny klimat rozgrywkom, dzi?ki 
czemu nie stajq si? one bezbarwnym 
..pojedynkiem wspdlczynnikow ataku przeciw 
parametrom obrony”. Niezaleznie wi?c od 
wspomnianych w tekscie niedostatkow z 
czystym sumieniem mog? przyznad jej najwyzsz? 
ocen?, uezeiwie zaznaczajqc, ze powodowana 
jest ona nie tylko jakosci? gry, ale rowniez 
swiatem, w ktdrym ona si? toezy. Tym, ktorzy 
nie rozumiejq takiego podejscia, proponuj? 
poczekad na recenzje gry Witcher (Wiedzmin), 
ktore to na 100% b?dq pisane przez milosnikow 
prozy A. Sapkowskiego, Po prostu s? swiaty, 
ktore pragniemy poznad nie tylko z ksiqzki filmu, 
czy systemu fabularnego Club bitewnego], ale 
takze ujrzed je np. w grze komputerowej. I jesli 
gra nie jest szczytem beznadziei, jak to mialo 
miejsce przy komputerowych adaptacjach 
Wtadcy Pierscieni tz wyjqtkiem tekstowego 
Hobbita), to w rezultacie nasza euforia si?ga 
szczytu, czego rezultatem jest wlasnie moja 
ocena. 

ProduDBiit: 
H&llatifrDStffln/SSi 

Wymagania: Dystrybutar: 
imtm 16MB RAM, Optima Bis 
CDs?, Windows 9,6 toi.(D$|f 652974 

Internet; http://www.ssionline com 
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CZY JESTES LEPSZYM ST 
NIZ StAWNI HISTORYCZNI C 

TERAZ MOfcESZ TO SPRAWDZI6 GRAJAC W EASTERS P’RONT*-- 

ZNAJDZIESZ SI1J NA MRO&NYCH ROSYJSKICH STEPAGH, wMp SETEK ' 
WYPALONYGH CZOtG^W, NA ULIGACH STALINGRADU ODSTRASZAJAGYGH 

j BITEWNA WRZAW-4 R WOJNY &WIATOWEJ. n 
■ ^ EASTERN FRONT JEST ZWIASTUNEM NOWEJ GETOAGJIGIER - SERB KAMPANH 

PRZENOSZAGYGH cm W GZASY KONFLIKT6W ZBRQMYCH OD PIERfSZYGH 

Jmker STRZALtiW AZ DO ZWYCIESKIEGO KONGA * 
WEa ZAATAKUJ „MATUSZK^ ROSJE“ LUB TRWAJ WJi^0BRONIE - wyb6r NALEZY 

DO CIEBIE. AWANSUJAG OD PORUGZNIKAi^lM^ - WYGRYWAJ 
jmjmf decydujage bitwy - zmieniaj bieg 

WE ASTERN FRONT TO: 
iewajagaJ-bitowa GRAFIXAIANIMACJA - 

iRaAWffi^AJDROBNIEJSZYGR 

;g6EACH ZOLNIERZY, BRONII PObAWLKI 

wo$6 
KAMPAND 

BITEW 

★ SGENARIUSZE BITEWNE 
NA.1LEPSZYCH SWIATOW IW A MOZESZ GRAC Z KOMPt 

LUB PRZEZINTERNET, 
MCZESZEREGOWE 

★ DOWODZISZ PRZESZLO 
POGZAWSZY OD PLUTO! 
MASZYNOWYGH AZ POI 
LOTNICZYM 

SfNYM GRAGZEM 
[feMALBO 

★ EDYTOR SCENARIOS! 
zmieniaO takie czy 

MORALE ZOLNIERZY 

WALASZYBKO 

JAKPOGODACZY 
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strong wywiescie na tablicy ogtoszeri w swojej szkole! 

Konkurs CD Action!!!!!!!!!!!!!! 
Czeslo pytacie nas w swolch listach, wjald sposdb zostaje sif; redaktorem CO Actioii. Dajemy Warn wylqlkowq 
sans? spefiierfa mm I) o stawle i pojawlenfa sty na stronach Waszego uhitmiiega czasopisma. niiniejszym 
sgtaszMiy Pawszechny Szkolny Konkurs no Recenzty Gry Komputerowej. Zasady podajemy ponizej: 

1. Rywalizacja przebiegad bgdzie w dwdch kategoriach: 

a) Najlepsza Recenzja - Komisja Redakcyjna oceni wartosc merytorycznq tekstow, najciekawsze recenzje 
wydrukujemy w magazynie CD Action (autorzy otrzymajq honorarium za teksty), prace wyroznione 
zamiescimy na krqzku CD Action, wsrod autorow nadestanych recenzji rozlosujemy nagrody (teksty 
przesytamy na adros redakcji wytcjcznie na dyskietkach, zapisane w pliku tekstowym; zapewniamy zwrot 
dyskietek). 

b) Najlepsza Organizacja Szkolnego Konkursu - chielibysmy uczynic ten konkurs wydarzeniem powszechnym 
w catym kraju, dlatego waznq sprawq jest poinformowanie o nim jak najwi^kszej rzeszy entuzjastow 
komputerowych; proponujemy wywieszenie niniejszego ogloszenia na szkolnych tablicach ogtoszeniowych 
w waszej miejscowosci tak, zeby kazdy miat szans? wzi^cia udzialu; mozecie tez na wtasnq r?k? zbierad 
recenzje podpisane przez autorow i zaznaczac, kto zach^cit uczestnika do konkursu; najbardziej 
przedsi^biorczy organizator (liczymy ilosc prac z danej szkoty nadestanych za posrednictwem 
organizatora) otrzyma komputer multimedialny, szkole ufundujemy nowoczesnq drukark^. 

2. Temat recenzji pozostawiamy waszej inwencji, po prostu zrecenzujcie swojq UKOCHANA gr§; nie stawiamy tu 

zadnych ograniczen (nie musi to bye nawet gra na PC). 

3. Termin nadsytania dyskietek uptywa 30-go maja 1998 roku. 

4. Autorzy pierwszych 20-tu nadestanych recenzji otrzymajq upominki od redakcji CD Action. 

strong wywiescie na tablicy ogtoszeri w swojej szkole! 
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Nowy speedway 
insane Speedway_ 

fypmiie gpy flniugenkie rzadko mmim sig w 

olerlaoii poiskiofi flystpyliutardw. Pewodem lego 

jasl ioii specylicznosc: bnk oszaiamiaiacej 

gnfld, oskakM fatally i roznycSs Jajgpow". 

To pi'awSa, ze sa to gay skiepswane sio scisiej 

IT iipy oiiopeow, ala nig znaozy to, ze s? gorzej 

.'lyiionane oil iooycli. Wydawatoby sio, ze 

MSlawy label, Pdznyeli opoji i rzgdy cyfp to 

Ipplgina nifda, ole same painlglam, jab 

nsrywotein sip w Colony na Atari. Takie gpy albo 

■:4 beetle, albo sip Icb nienawidzi. 

Magpie 

1 nsane Speedway pojawit si? w rok po 
I pierwszym polskim menagerze pilki noznej, 
I ktdry mimo bt?dow i slabej oprawy 
P graficznej cieszyl si? spor? popularnosci?. 
II Gra Insane Speedway jest menagerem 

wydcigow motocyklowych z zachowaniem 
wszystkich realiow polskiego sportu zuzlowego. 
Wszyscy, ktorzy spodziewali si? kolejnego z 
zapierajc? dech grafik? wyscigu, nie maj? czego 
tu szukac, ale zapraszam pozostatych, bo 
szykuje si? naprawd? smaczny k?sek dla 
entuzjastow gier z tej dziedziny. 

Znajdziemy tutaj wszystkie druzyny I i II ligi 
zgloszone do Druzynowych Mistrzostw Polski w 
1997 roku. Calosc zostala opracowana pod 
fachowym okiem Zbigniewa Rozkruta - bylego 
prezesa sekcji zuzlowej klubu Unia Tarnow i 
wieloletniego komentatora tego sportu. Tak 
wi?c mozemy si? spodziewac jak najbardziej 
profesjonalnego produktu. Jak na dobrego 
menagera przystato, IS jest szalenie 
szczegdlowy, ale jednoczesnie latwy do 
opanowania, a to dzi?ki bardzo dobrze 
przygotowanej instrukcji i inteligentnemu 
„helpowi”. 

Ekran gry jest tak zaprojektowany, ze w kazdej 
chwili mamy mozliwosc uzyskania dowolnej, 
nowej informacji z zachowaniem dostepu do 
wszystkich poprzednich. Zastosowano cztery 
odr?bne i niezaleznie obstugiwane okna. W 
rezultacie, w jednym momencie mamy dost?p 

Po lewej: 
Tadnawodrelpetny 
odjaztf... 

do kilkunastu danych i mozemy od razu je 
porownywac bez koniecznosci ciqgtego 
przelqczania si? pomi?dzy poszczegdlnymi 
okienkami. W kazdej chwili mozemy przet?czyc 
na duzy centralny ekran kazdy z pozostalych, by 
doktadnie im si? przyjrzec lub wprowadzic .. 
zmiany. Tak wi?c mozemy dowolnie zestawiac ze 
sob? rozne informacje, a ponadto samodzielnie 
definiowac wtasne ekrany gry i menu. 
Poszczegolne okna zawieraj? takie informacje jak 
stan naszych zawodnikow (sita, refleks, 
kondycja itp), rdzne statystyki Csrednie wyniki, 
rankingi), terminarz spotkan, treningi, bilanse 
finansowe i wiele innych. W sumie elementy 
pozwalajqce na kierowanie druzyn? zostaly 
podzielone na ponad 20 grup tematycznych 
zawierajqcych do kilkunastu opcji. Musimy takze 
pami?tad o takich ..drobnostkach” jak przeglqd 
techniczny motocykli i zakup nowych, transfer 
zawodnikdw, rezerwowi, obsluga stadionu 
tochrona, pensje, ceny biletow, ekipy 
porzqdkowe]. Mimo jednak tej mnogosci 
informacji autorom gry udalo si? unikn?c 
niepotrzebnego przeladowania programu, z 
jednoczesnym 
zachowaniem 
roznorodnodci i 
latwosci? obslugi. 

Na poczatku gry oprdcz 
takich standardowych 
ustalen jak ilodd graczy 
biorqcych udzial w 
rozgrywce (max 6), 
wybor ligi czy stopien 
trudnosci mozemy 
zdecydowac, czy chcemy, by w grze byly 
stosowane Jewe chwyty” czyli przekupowanie 
zawodnikdw i s?dzidw, sprzedawanie meczow, 
wynaj?cie informatora itp. No nie jest to co 
prawda sportowe podejscie, ale coz za realizm 

Na dole: 
Tabeleumozllwlalqpeten 
zaKresdzIalali 

-lKfiim/iMui 
regain 
• iMraiiallitiiB 

Wymagania: 
486DX, 8MB RAM,COx2, 
Dos/Win 95 

Internet: piiip imarksoii.cptivpi 

Dystryhutor: 
Marksodt 
lel.m 6639390 

zyciowy! Finanse potrzebne do realizacji naszych 
zamierzen zdobywamy oczywidcie wygrywajqc, 
ale takze z reklam czy kredytow bankowych. 
Kiedy juz uznamy, ze wszystko jest „zapi?te na 
ostatni guzik", mozemy wreszcie przyst?pic do 
wyscigu czy bardziej fachowo - biegu. 

Na oddzielnym ekranie mozemy obserwowac 
przebieg wydcigu odbywaj?cy si? na 
stylizowanym torze widocznym z lotu ptaka. 
Wyscig rozgrywany jest w czasie rzeczywistym, 
W grze uwzgl?dniono tez wplyw reakcji kibicow 
na morale zawodnikdw i vice versa: np. kibice 
niezadowoleni z osi?gni?c druzyny mog? zaczqc 
demolowad stadion. Pojawia si? takze wiele 
czynnikdw, o ktorych gracz nie moze 
bezpodrednio decydowac - zm?czenie 
zawodnikdw, nastroje, wyszkolenie ekip 
technicznych, zatargi pomi?dzy dryzynami czy 
kibicami - a ktdre maj? wptyw na wyniki 
druzyny. 

Podsumowujqc: uwazam Insane Speedway za 
bardzo udan? w swojej kategorii. Zardwno pod 
wzgl?dem graficznym (dynamiczne, dobrze 
zrobione intro i starannie wykonany interfejs) i 
muzycznym („mocne uderzenie"), ale przede 
wszystkim merytorycznie jest to program na 
wysokim poziomie. 

Prnducent: 
imnt Woriis 

NDin 12/11 
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Jednowirnikowa armia 
Nuclear Strike_J 

nie mydlec, jak typowa weekendowa dawka 
kineskopowych fotonow wplynie na ogolnie 
poj?te zdrowie takiego delikwenta, ktory zechce 
sobie ostro polatac. W kazdym razie ja tarn 
swinkq morskq zamiaru zostac nie mam, 
zwlaszcza, ze jak do tej pory okularow nie 
noszq. 

mozna wylqczyc chociaz programowe 
rozmywanie, co troch? pomaga, ale 

A zach?t do stania si? zwierzqtkiem 
doswiadczalnym par? Cniestety, che che] jest. 
Wzorem Sviwa zwi?kszeniu ulegta liczba 
dost?pnych dla gracza wehikutow [we 
wczesniejszych Strike'ach byl to helikopter oraz 
ten sam helikopter i jeszcze jeden, wcale nie 
inny, helikopter). Samych wiatrakowcow jest 
przynajmniej za trzy: startowy Super Apacz, 
szturmowa Cobra piechoty morskiej i Huey 
dobrze znany z wojny wietnamskiej. Do tego 
samoloty A-10 „Dzika swinia" i Harrier 
pionowego startu, a na deser powszechnie 
znany amerykanski odpowiednik Rudego - 

Ml Abrams oraz 
uzbrojony 

poduszkowiec. To 
jednak nie wszystko, 

bo w sumie dost?pnych jest 
ponad dziesi?c narz?dzi tak zwanej 

pracy. Mogloby bye super, tyle ze ich 
wymiany mozna dokonac niestety tylko w 
trakeie trwania misji Cprzed niq mozna wybrac 

tylko uzbrojenie podwieszane pod 
Indianina), w specjalnie do tego 

celu wyznaczonych punktach * 
rozwiqzanie identyezne do 

przesiadki z latajki na jeepa (i 
odwrotnie) w starenkim 
Sviwie, tyle ze nie 
wszystkie maszynki sq na 
danej mapie dost?pne. Z 
pojazdow naziemnych 

mozna si? takze 
ewakuowac do helikoptera 

bez potrzeby powrotu na 
miejsce ..parkowania", ale ulegajq 

one przy tym samozniszczeniu. 
Pojazdy naziemne i samoloty sq od 

wirnikowedw duzo wytrzymalsze i 
zabierajq wi?cej amunieji, ale majq jednq 
podstawowq wad?, skqdinqd logieznq w 

McDrive 
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Gracz most jisz swaliodBie w0mt im? Me i 
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Najwi?kszq innowacjq (prdez 
oczywistego przejscia z 
dyskietek na CD-ka) jest 
realistyczny teren. 
Nie chodzi przy tym 
tylko o jego uksztaltowanie, 

gdyz urozmaicony, czasami nawet za bardzo, 
byt juz krajobraz w Sviwie 3D. Tym razem na 
dobrze uksztaltowanq gleb? natozono tekstury 
drog, pasow startowych, Iqk i calej rzeszy 
innych ustrojstw widzianych z powietrza. Dzi?ki 
temu strefa dziatan stata si? duzo bardziej 
rzeczywista, zwlaszcza przy braku pikselozy 
niwelowanej bardzo skuteeznie przez 
akcelerator - tym razem jednakze nawet zbyt 
skuteeznie. Na zdj?ciach prezentuje si? to 
bowiem super, ale podezas grania tak fajnie juz 
niestety nie jest. Wtasnie Ndzi?ki” bardzo 
dobremu rozmywaniu, obraz jest nie tyle 
pozbawiony pikseli, co wtasciwie nieostry. Z 
poczqtku nie jest to problemem, mozna tego 
nawet nie zauwazyc delektujqc si? grafikq, ale 
wystarezq dwie godzinki i wzrok zaezyna 
szwankowac. Nie mozna si? niczemu dokfadnie 
przyjrzec, bo niezaleznie od wysilku i tak ostrzej 
juz nie b?dzie. Nie pomogq nawet 
okulary, bo przyezyna nie lezy w zbyt 
malej grubosci szkiel. Dobrze, ze 

Na dole: 
Jezdziec galopujgcy w akeji. 
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przypadku odrzutowcow [ale nie przy czotgu i 
poduszkowcull - tylko helikoptery wyposazone 
zostaly w wyci?gark? umozliwiaj?c? uzupelnienie 
zapasow Cpaliwo, pancerz, amunicja). S?to 
wi?c niestety zabawki jednorazowe, do uzycia w 
odpowiednim czasie i miejscu. Szkoda byfoby 
przeciez zmarnowac taki potencjat na straszenie 
malp na drzewach. 

Oprawa misji, poza wspomnian? wczesniej 
grafik?, ulegla tylko paru kosmetycznym 
zmianom. Tak jak to bylo wczesniej, o zadaniach, 
a jest ich tak z pol tuzina na plansz?, 
dowiadujemy si? przez radio. Dzi?ki 
podr?cznemu centrum f?cznosci mozna w 
spokoju o nich poczytac, poznajgc przy okazji 
[dzi?ki dol?czonej mapie] okolic?, co przydaje si? 
przy wyborze bezpiecznej trasy przelotu 
(przejazdu) na miejsce zasadniczej walki, 
Nioktore komunikaty zawieraj? takze cz?sc 
wizualn?, ktor? mozna sobie, korzystajqc z 
dobrodziejstw nowoczesnej techniki wojskowej, 
paoglgdac. Co ciekawsze wydarzenia na samym 
polu walki takze dostaly wlasn? filmow? 
ilustracj?. Jedyn? jej wad? jest niezbyt wyrazny 
dzwipk, przez co zrozumienie slownictwa dla 
stabiej wladajqcych angielszczyzn? nie b?dzie 
spraw? najtatwiejsz? - zwlaszcza przy brake 
jakichkolwiek podpisow. Jest to jednak niezbyt 
uciqzliwa niedogodnosc w porownaniu do 
towarzyszgcej grze muzyee. Jej wykonanie wola 
o pomst? do nieba. Twdrcow nie moze 
usprawiedliwiac nawet fakt, ze korzystali z 
MIDI, a nie ze sciezek audio. W takim na 
przykfad nie najnowszym juz Warcraftcie 
pokazano, co mozna z niego wycisngd. A tu 
serwuj? jakies zalosne popiskiwania 
przypadkowych instrumentow z rownie losowo 

dobran? glosnosci?, kwalifikujgce si? tylko do 
natychmiastowego wytgczenia, co na 
szczpscie mozna zrobic w setupie - w czasie 
misji juz nie. Wi?c radz? szybko podjgd m?sk? 
decyzj? - music on - or off? 

0 samych zadaniach mozna powiedziec tylko 
jedno - jest ci?zko. Bardzo ci?zko. Nawet na 
easy. Nie pomagaj? i trzy posiadane zycia. 

Latania nie uprzyjemnia tez system zapisywania 
stanu gry tylko po skonezonej mini-kampanii. 
Albo si? komus pomylily definieje dobrej zabawy, 
albo z zalozenia robit produkt tylko dla 
maniakow, ale w takim razie czemu nie zaznaczyl 
tego jasno w informacjach prasowych i na 
pudetku? Grywalnosd przez to jest raezej 
przeci?tna, a dla zwyktych graezy nawet slaba. 
Kto lubi przez caly czas obrywac po tytku i nie 
miec nawet mozliwosci sensownego rewanzu? 
[Masochistow prosz? o niezabieranie gfosu w 
tej sprawie). Wszystko to wzi?te razem do kupy 
milego widoku nie przedstawia. Ciekawe 
dlaczego zrezygnowano z paru bardzo dobrych 
patentow obecnych w Desert Strike - przede 
wszystkim z mozliwosci wyboru co-pilota o 
odpowiadajgcych naszemu stylowi gry 
umiej?tnosciach? Dziwi mnie to tym bardziej, ze 
istnieje mozliwosd wybrania wlasnego zestawu 
uzbrojenia [takze samego dzialka, bez rakiet - 
chyba tylko dla totalnych psycholi o 
niemozliwych do poskromienia sklonnosciach 
masochistycznych), co razem dawaloby bardzo 
mil? dla wszystkich mieszank?. 

Z calosci wytania si? wi?c obraz paru dobrych 
pomyslow oraz niedopracowanej reszty. Szkoda, 
bo przy lepszyeh teksturach, save’ach w 
dowolnym momencie i rozs?dnej skali trudnosci 
bylby to produkt udany. A tak znalazl si? 
wlasciwie na samej granicy pomi?dzy grami, w 
ktore warto grac i ktore warto omijac. Moim 
zdaniem lepiej juz sobie pograc w Sviwa 3D. 
Albo nawet we wczesniejsze Striki, by zobaezye 
ile moglyby zyskab [i ile traci Nuclear], Polecic 
mozna chyba tylko fanatykom gatunku, chociaz 
chyba jednak szkoda wzroku. Ale moze to ja si? 
nie znam... 

m 

V. 

Wymagania: 
Penlium 133,16MB RAM. 
CDx4; Win 95 

Producent: 
Eleclromc Arls 

Dystrybutor: 
IPS 
lel.(022) 6422766 

Internet: htlp://www ea com 
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Recenzje 

r Quake jak Dooip 
Quake II 

Quake 11 - oris roTwootw 

sh% HAHI1ACUDA SIIAliK pnlwiir Umi 
<Ory"9<’ wysl.gpnjo Lylko w wod/io lo /mutowniiii 

| ryhn (ink wskn/uio nn/vvn; hnivikudii 1 
rokin) dost mo/byt, s/yhkn i titwn do 
/ms/o/oniii, iilo str/o/oio sig wigks/yoh 
yrup tycli stwoivon Kiody Pig okrq/q, 
strucis/ nuisg connyoh punktbw /yem 

BERSERKER Ton knlos mn moiiilowo 

Bn ^ifce rln ia wf nu/n v r h Icfi tei raws 
di'diuy r/rr/y nio iim/iiii w /ndon spnshh 

/iwiiiiiioi: niiiivr(|M tlimko IP1 Ifl SfjJt.wniv 

noil|Li :;wn|i| yrp nn/Wiic w dnwnlny spbnnh, 

tylkn mi! Una ton II In |n:il nlisnrd Sryuol m;i :;n; 

mji'ik tin r/gsm piorws/oi liinn |rsl, ws/ysljkn 

iivvi(11. iikcin yry. liruh, wrruj i, on ui;/ywistn, 

!)r;ilikii Puwiitnl |irnrliikl yoniiilny liikl, ulo 

dlno/nyn nii/ywnr inn sip Uiinkiv* 

W iinwi'i (|i\r inn Wiilr/yv |u| JJ rnSistkirami 

wyliiMjcyml / yrnhnw /iiilnyr.li krwm/oi’n/ych 

Zombim; lull diirhhw piqtoj ymiamrji rue Lr/obii 

nin lui'hur, li:h imo|:;ou /n:;l ijpili cHlkiem ilnlnvy 

dn ndsLivnlu Obey u swujskioj iib/win Gl mynm 

Nnl.urnliin' wynl.ninij.| w kilku lnrmni:h 

rn/ni;jovi:li mi: wyfilqdnm; kym i:n d/10179 w 

illnnuii:li, mr,rlii|(’m;|i] i, on :;/nlnnn: wnjfir, 

ndpnrmisoiq n.i :;l.r;;ily / n;i:;/nj hmni /iipolini! 

mny |(’:;L to,/ swml. lym i'ii/i:m im: /nhno/yiny 

wmiLiy ynLynkinh hudnwli Skqpn nswiolJnnyr.h 

tlqrymi mg pnrhndnmmi. ;ilr [utm'vsl.yr/iio 

pnniins/isruniii rndnin / bikini i lilimivv j.ik up 

Oboy II i III ("ivwtirki” |os/i;/n mo wid/mloml 

Woolo mo /iKic/y l,nT /r jo:;L w cjivn b;inl/u 

pisnn Wrgiy piyunwmo W :;wn:oii' pr/ys/lusa 

ydy wnlc/ci lud/io / [lhcymi, hnrd/n wiolo 

syukomnw /ii:iilii|i]oyi:h |m;k |ii/ ii:;/knd/onyi:h 

nlbn mo d/inlii w mjiiln Ink wigo w Uunko byfu 

oiumiin i torn/ w Uunko II bv jost 0,101111111 Nio 

l.uk biinl/ii |iik wi:/o:;iiui|, nu bn i:,'ii:;iiim 

ws/ystkm /nniwki / pr/Hnniu kl.nroyns Mm 

wioku :;wiuu:j, ulo mo just t.n /|nwiskn /byk 

u/psto 

A kirn my |o:;l,i:mny w lo| ijivoV Hiodnym 

/;i(|iibinnyiu i:/liivvinn/kn!iri / iinomio/nyni 

hliistorkiom w rpkiioh'-1 Nio, Ink /lo nio jo:;l, 

Jostpsmy swioknin wys/kulmiym iiinnnos, kl.ni y 

jnkn indyny nonkil / pnw:;/oolino| r/e/f ywu|ni]ii 

ndd/iuln 1 1 nusi iiouknwui’: wuZvstku, w:;/y:;l kioli 1 

mi /Mwnrc Ink wipe, Uunko II l.n ens din I yob. 

kkno/y kni:biiji| klmiiiky soiunrn fiolimi, n n mi jin, 

dnoliy 1 nokmiiiiiiiky.uii W7hiid/.ij;j w mob on 

ii;i|wy/o| nbr/yik'omo [u[.;i| ubid nnlrvy w silp 

swrifo| hi nm, onoryi'tyiyiiu /hrn|p 1 ndrminlinp w 

piiokylknoh Id Gnllwciru wmniln dn kmvom 

UiKiko II inn on;'; . Qniimn, pr/ymi|mmo| jn/1111 

olind/i n nt|iilliy nbm/ swiul.n. w klmym tm;/y 

r.ip nkr:jn yoy 

kniUvyiiy: mint i ons no kii/l .ill du/oyn 
s/pikiilon Porus/n sip w ininrg s/yliko 
Alnkuju / hliskii 1 wtnsciwio Lylko wtody |osl 
mebo/pioc'iiy Niiilnl.wioj /;ihic yo, 
slivolniqc uni w ylowi! lull w korpus 
MoLiiluwo kono/yiiy s<j hriod/ioj odpnriio nn 
slivuly 

ITHAINS Doso cig/ko sig nn inoyo iinLkm)i\ 
ho wyst.gpuio onc/oj rzmiko dost, 
mlolit|ontny. w miung odporny nn oinsy 1 
snm dyspnmiio du/q siln niinm, Nn Inyo 
tiosoin lopioj u/ytf o/oyus oig/kio(|D knlibni 

LNFUITl’LR Jodi in / nuicygsoioi 
spnkyknnyob post.noi Do nnjsiliiiO|S/ydi mo 
nnlo/y, inl.oliiioiir.ji) to; mo i|ivos;y Poros/n 
sig /p soodniq pogtlkosoiq, nio dyspiinii|o 

cnlkiom nio/lym spivgl.om, co sponwin, ?o 
josl, iiioho/|)ioo/iiy nnv'vol,; dnlokii 

FLYER Ton iiio/idoiilylikowiiny obiokl. 
liilnjncy dysimnujo pokn/iiij sik| oynm. fast, 
s/yliki, n tTolionio (jo wyimnin od yiMozn 
mnlpioyo spoytu 1 colnoyo okn l;lyooy 
pninwiiiiq sig w ynipnch po ?. luh 3, 
nnjlopioi /ost.ivolio 10, kiody josvo/o Pig nio 
wiil/.j 

GLADIATOR Du/y, cig/ki, opanGCi7ony 1 
(lolnvu u/brojony Nnjlopioi odpnlig w joyo 
kiorunku I'ukiotg 1 ilobii! yo / sbohninn. ho 
ji'sli wstnnio, to ligd/io 1 Tobi] nupi’nwdg 

GUNNER Wyylqdom bni’d/o pRypominn 
borsokoi'ii Udrn/ni;iji| ioh kortc/yny. Gunnoi' 
/iimiiisl, oslivy mn oulkiom poku/noyo 
ynnln. 0 srodnioi silo m/oiim Jest w minn; 
mlporny nn ciosy. nio mnlo intoliyoiitny 

IGARIJS dost, dohivo u/Ln'OjOny 1 polrnti 
Intnc doyo intoliyonojn wydnjo sig hyo 
nio on wy/s/ii od innycli stwordw. Bnrd/o 
cig/ko 90 /oslivclid ydy/ / Inl.wosciq omip) 
rnkioty Wystginije rnc/oj nn ot.wnrtych 
pr/ostr/omnch Nrylopioj /ostr/olio yo, 
/on 1111 Pig aujwo/v 

IRON MAIDEN Cnlkiom intioliyontiin 1 
dahr/e u’hroionn istotn Znbicnj jej mo 
powmno spciiwic. du/oyo klopotu, ydy/ lost 
mnlo odpornn nn i.wojo sir/nly, ale shiiih 

t;ei iriii mo/tq boon 



JGHT GUARD - Jest podstawowyrn mi?sem 
. Wyst?puje cz?sto, jest glupi jak 

/ i ma slabq broil Pokonat go mozna 2-3 
Miami z podstawowej broni, 

^ACHINT-GUM GUARD - n5zni si? oci 
joprzetfnifca tylko rodzajem broni (ktdra jest 
mzQ lepsza niz blaster Light Guards) i jest 

r\. .‘ * iatwy do pokonania - pod 
warunkiem, ze nie b?dziecie tkwid w 
m jak wmurowani. 

lEDlC - Moze przerazid swoim wyglqdem 
pgfj bron rdwniez nie nalezy do 
pfifabszfch, !ecz jest latwy do pokonania 
^arczy go wywrdcifi i dobijaC, kiedy 

|y- 

fliTANT - To odpowiednik wilkolaka z cz?6ci 
fery/sj'e Jest szybki, niezbyt inteligentny i 
e posiada zadnej broni, Kiedy do Ciebie 
pbiegme to prawie me masz z mm szans. IlllBpie zalatwiC go, zamm do ciebie 

SliSgi ie lub da6 nog?. 

To co zooaczyc ns ev;a^e korripLiOera, 
moze 'z>jc;c ^azciego ^a koiana. B?dzUc:e 
!i!eczec n'zerJ swoim! kGm'putererm iv/yc z 
zachivyt*? oad do'orq robotq. ktorq odwalif! 
grsficy '//raz z naj’epszymi na sv/iece koderarm 
G-a moze pfacov/ac w pfatfriarygodnej iiczbse 
dz:ec?(ftf r6zri^ch rozozieiczosci od 320x240 az 
J® 1 BOO/1200 pikseli Graczmoze iqzatem 

■dealme dostroic do-rnozjitfosGi swmego 
'crrtpoie,rc Naturaime najvvi^bej zobaczq m 
iiczqsiiwcy. kfcorzy pos'adajq wsv/oich 
komputeracn karty ze spffi?toy;ymi 
akceie^atorami grafiki. Gra obsluguje 
praktycznie kazdy akcelerator(3Dfx, PowerVR 
oraz kazdy posradaj^cy drivery pracujqce w 
Windows 95 lub NT 4 0). Rozmcy pomiqdzy tym. 
ca mozna zobaczyc dzi?ki karto.m 3Dfx. a tym co 
v/ycisniemy z komputera bez tych zabawek, me 
trzeba zbyt dlugo opisywac Mowiqc delikatme, 
jest po prostu spora W. najlepszym wypadku 
zatem* na szybklm komputerze i 3Dfx-em, 
wdzimy sv/iat z ptynme ammpyjanyrm 
renderowanyrm plaszczyznami oraz postacie 
zbudowane z niezbyt wiejkie; moze ilosci 
polygonow ale za to wzbogacone o perfekcyjne 
bitmapy. Screen-shooty me powiedzq tu 
wszystkiego. Kazdego z pewnosciq moze 
wstrzqsnqd to co zobaczy pod wodq. Woda jest 
polprzezroczysta i faluje Widac, jak w swiecie 
prawdziwym, jak np drzwi pod wodq ptynnie 
zrmemajq swoj ksztalt - czn.falujq. Cos 
mezwykleyo. Totalny artyzm. Niesamowite 
wrazeme robi rozne nat?zeme swiatfa w 
pornieszczeniach zalezne od miejsca i sily 
oswietlenia. W tej grze naprawd? mozna 
zobaczyc, jak nalezy tworzyc pdlmrok w grach 

SWffitTE - To taki zmechanizowany 
■/' posiadajqcy cos na ksztalt dlugiego 

felizujacego zqdla. Jest odporny na 
■ My jego zqdlo mozna bardzo tatwo 
inqt odskakujqc na boki* 

komputerowych i jak zmienia si? wyglqd postaci 
wchodzqcych i wychodzqcych z niego. Nie 
musz? chyba dotiawac ze "typowe~ efekty typu 
wybuchy gra natcS w. detonujqce instalacje 
palace si? mstalacje detromzujq 7/szystkie 
podobne do tycii efekty, ktdre mogiismy 
zobaczyc wczesmej w grach komputerowych, 
Nieprawdopodobna jest tez ammacja Obcych. 
Trafiony potwdr upada, probuje jeszcze strzelac, 
tryska krwiq - jednym slowem wyglqda jak zywy 
tchociaz wlasme umiera), Ammacje jego ruchdw 
me za;75ze sq takie same Trafiony z roznych 
broni gmie za kazdym razem inaczej To, co 
widzisz przed sobq, zalezy tez od tego, z czego 
w danym momencie strzelasz. Sq brome, ktdre 
powodujq. ze kazdy strzai powoduje skoki calego 
ekranu, tak duza jest sila odrzutu. Gdy strzelasz 
z broni maszynowej - obraz drzy, gdy cos obok 
Ciebie wybucha widzisz. jak sila podmuchu rzuca 
Tobq o scian? itp. 

Sffi)TGUN GUARD - Jak wszyscy straznicy 
Uponijje siabq broniq, nie jest inteligentny 
, te ' latwo mozna go rozwalid 

wiY. ~ Bardzo silny i dysponuje przerazliwq 
A ognia. Jest jednym z najsilniejszych 
ffiet nf ikdw w grze Aby go zniszczyd, 
1 /-r dysponowad pokainym arsenalem. 

wpakowac w niego kilka rakiet. 
*kiym pistoletem mozna w niego strzelad 
azez pi?c mmut (o ile na to pozwoli) i to 
be? wiqkszych efektdw 

fNK COMMANDER - Jest ulepszonq 
' Tanka, dysponuje jeszcze wi?kszq 

Sq ognia i jest bardziej wytrzymaly od 
Brwtjwziaru Najlepiej ladowac w niego z 

szybkostrzelnego, nie dajqc mu 
chwilki na oddanie strzalu w Twojq 

kton? 

Kazda kolejna gra FPP stara si? z coraz wi?kszq 
7/iernosciq odtworzyc swiat rzeczywisty To, co 
tak naprawd? na dDbre rozpocz?lo si? w nigdy 
me zapomnianej gierce Duke Nukem 3D, vj 

Quake II posun?to si? o kolejny krok Swiat raz. 
ze wyglqda jak zyy/y. to jeszcze zachowuje si? 
jak zywy i jest bardzo cz?sto interaktywny. 
Bardzo przypomina to, co mogiismy zobaczyc 
me tak dawno temu w Hexenie II Wyobraz 
sobie pomieszczenie, w ktdrym ktos trafit w 
wiqzk? przewoddw pod sufitem Zgaslo swiatlo i 
z uszkodzonej wiqzki sypiq si? iskry Intensywne 
blyski rozswietlajq pomieszczenie Wyobraz 
sobie, ze trafiles jakiegos Obcego, ktory 
malowniczo skonal na posadzce Poszedles sobie 
dalej i z jakis powodow po pewnym czasie 

ffCHNICfAN - Kole^ zarnknql si? w 
fefr ■ ■ puszce, co powoduje, ze jest 

f odporny na twojq brod Sam 
Iftponuje niezlym arsenalem, ale jest 

/! inteligentny Z jego pokonaniem nie 
fewinnt by6 wiqkszych problemfiw 

Opracowal PAVLUS 



Recenzje »o 

Quake Broii 
BLASTER - Twa podstawowa brort, posiada 
nielimitowanq amunicj? i nie^le si? sprawdza w 
eksterminacji stabszych wrogdw, tudziez jako 
"otwieralka" do drzwi itp. 

SHOTGUN - dobry na bliski dystans, zadaje 
wtedy sporo obrazeri. Slabszy na dalszq 
odleglosd. Wskazany dla niezbyt wprawnych 
strzelcdw, poniewaz nie wymaga zbyt 
precyzyjnego celowania. Dobrze zwalcza 
Flyersy i Strogg Guards. 

SUPER SHOTGUN - ulepszona wersja 
shotguna. Wiqksza sila razenia i skuteczniejszy 
na wiqkszq odlegloSd, Niestety nie jest to brori 
zbyt szybkostrzelna. 

MACHINE GUN - lefcki, parqczny, dysponuje 
niezlg silq ognia. Szczegdnie skuteczny w 
bliskich starciach. 

CHAIN GUN - wielolufowe szybkostrzelne 
dziatko zmienia wrogdw w porcje mielonego 
mi?sa. Jednakowo skuteczny na kazdy dystans, 
ma jednq wad?: duze zuzycie amunicji. 

RljCZNY GRANAT - brori w sumie skuteczna, 
ale niezbyt prosta w obsludze - granat nalezy 
odbezpieczyd i rzucid, eksplozja nastqpuje po 
chwili - w ktdrej co szybszy wrdg moze uciec 
lub Ci? zaatakowad. Stosowad na dystans! 

WYRZUTNIA GRANATliW - praktycznie bez 
zmian w stosunku do Quake 1. 

WYRZUTNIA RAKIET - tu rbwniez nie ma w niej 
nic, czego nie znalibydmy z pierwszej cz^ci 
Quake. 

HYPER BLASTER - dewastujqca sila razenia, 
duza szybkostrzelnodd. Cool! 

RAIL GUN - siejqcy uranowyml pociskami gun 
roznosi w drobny mak kazdego, kto stanie na 
drodze niosqcej go postaci. Cos 
niesamowitago. 

BFG - czyli: Bardzo Fantastyczna Giwera. 
Pojedynczy strzal z BFG nadaje riowe znaczrrie 
slowu "tapeta*11 tzn. jedli na torze pocisku 
znajduje si? wrdg, a za nim dciana... Brod 
skuteczna acz trudno dostgpne i nieco 
odlotowa (pod wieloma wzglytfamil. _ 

3 

t 

powrdciles do miejsca, gdzie lezy Co 

znbaczysz? Albo laLnjqce nod trupem mucliy, ale 

rozbiegajqce si? w panice na dzwi?k Twoicli 

krokdw robaozki Pnchnie to i pewnosciq 

turpizmeni, ale nie run co kryd - jest 

I’enlistyczne. Nie mozna tcz nie zwrocic uwagi 

na to, ze uruchomic lub skorzystac mozna nie 

tylko, ink jnk zawsze, i paczek z amunicjq, 

znalezionej broni i kilku standardowych 

gadzetow, ale rdwniez z przelqcznikow 

wlqczajqcych swiatlo, systemy wentylacyjne, 

loserowe zabezpieczenia itp W grze mozna 

sobie tez zakr?oic krnu i lejqcq si? wodq i 

przejechac si? kawalek nieco specyficznym 

pociqgiem Programisci z id Software zadbali 

tez o to, aby poziomy, na ktorych si? 

znajdujemy. przypominaly faktycznie to, czym 

one sq lub kierlys byly. I tak fabryka wyglqda jak 

fabryka, wi?zienie jak wi?zienie, a centrum 

komunikacyjne jak centrum komunikacyjne 

Rozni si? nawet to, co widac przez okna. Jezeli 

np. i jednetjo okna widzimy dwie chmurki i 

sloneczko, to z drugiej strony hudynku juz tylko 

jednq chniurk?, albo trzy i oczywidcie nie widac 

juz sloneczko... Wyjqtkowego realizmu dodajq 

tez Quake'owi wysokiej jakosci starannie 

opracowane efekty dzwiqkowe Slyszymy 

strzaly, przepalajqce si? kable pod napi?ciem, 

pluski wady, syki trafionego pod wodq Obcego i 

wide, wiele innycli odgfosbw , Iffffiptny wPDg 
Quake miat powaznq wad?. Gra i komputerem w 

porownaniu z grq w sieci byla rozrywkq dla 

pragnqcych si? dowartosciowac cieniasdw. 

Alcjorytmow sztucznej inteligencji sterujqcej 

s two rami praktycznie nie bylo Biegaly sobie 

potworki menial Josowo i strzelalo si? do nidi 

jak do kaczek. W Quake'u II tak lekko nie jest 

Gra zmusza do myslenia nie tylko wtedy. gdy 

przeciwiiikiern jest czlowiek. Po pierwsze Obey 

robiq wszystko, aby do nidi nie trafic. Biegajq 

zygzakami, zatrzyinujq si? czasami, aby 

starannie w Ciebie wycelowac i znowu 

gwaltowny skok w lewo lub prawp.-Po drugie 

nie ma tak, ze jeden typ gosci korzydto zawsze 

tylko z jednego typu broni Jezeli na jakimS 

poziomie znajduje si? nowa bron, to mozesz bye 

prawie pewien, ze co najmniej paru goflei b?dzie 

w niq wyposazonycli. Zginqd zatem mozna tutaj 

szybko i bezbolesnie Po trzecie Obey nie sq, 

Okiem Peter Pana 
Z ogolnq ocenq zgndzam si? w pelni Tym 

niemniej jest,cm bardziej krytyezny, judi 

idzie o samq gr? Pivede wszystkim 

rozcziirowuje mnie (niecol engine i grafika 

Jest cool, lasne, ale na tic fecrii barw i 

efektow wTuroku Quake 2 me wyglqda 

nazbyl, efeklownie Popatr/my up na 

wodq: Lu lepszy jest chocby i Tomb 

Raider 2. o Turoku nawet nic wspominajqc. 

Rozczarowala mnie tcz imrzyka owszem. 

cip/kti (choc nic jest to "heavy weight"], 

ale taka jakas . komercyjna, zalatujqca mi 

ameryknnskim metalem Nic ma 

porownania do tej z Quake 1 Jest co 

najwyzej poprnwna i nie przeszkadza w give 

- ale gdzie ten magiezny klimal. i groza 

muzyki z pierwszej cz?sci? Gralem w Quake 

na P-200 MMX z 32 Mb Ram I 3Dlx 

Owszem, wszystko chodzi jak nalezy - ale 

czy nie uwazacie, ze bobator mimo 

wszystko (nawet, z Shifteml porusza si? 

odczuwalnie wolnici niz w Quake 1? Mozna 

si? tez nieco czepiac zbyt pastelowych 

barw tekstur w niektdrych lokacjach (jakies 

rdzowosci?!! W QUAKE????), W sumie 

nastawialein si? na gierk?, dla ktdrej 

trzeba b?dzio specjalme poszerzac naszq 

10-punktowq skal? ocen . a tu "tylko" 

gra, ktora jest BARDZO dobra ale nie 

genialna Tym niemniej od tygodnia gram 

tylko w Quake 2! 

ogdlnio mdwiqc, idiotami Nie sq porozstawiani 

wzdloz scion pomieszezeh, jak to dawniej 

bywalo, tylko czajq si? w rogacli, eiemnych 

zakamarkach i cz?sto sami wiazq w takifi 

miejsca, ze to az wydaje si? niewiarygotlnc. Na 

jednyin i poziomow gosc strzelal do mnie z 

gornego podestu. ale tylko wtedy, gdy bylem 

odwrocony do niego plecami Jak si? obracalem. 

gosc ukrywaf si? za duzq skrzynk? Jezeli Obey 

posiada brori, ktora ma niskq szybkostrzelnobc, 

najpierw stara si? porzqdnie wycelowac. Na 

oslep na pewnu nie wypali. Wrogowie reagujq 

na dzwi?k. Jezeli zaliijesz Obcego na korytarzu z 
broni, ktora strasznie halasuje. jest wysoce 
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j||-iiflwrlapndaliia’. 8 tfl cbwilp kl,os iir/ybiegmo. 

Bgpiei wipe c/asami zaehowywah sip iak niii|n na 

rilmncli i prur,o'lii Lee Pr/eeiwmk |esL bardzo 

finl.eligenlny, ale mi szo/pscie Ink zii|ielme 

be/bronm kn me jeslesmy 

§i 

No, wlnsnie l\ITe imi, l-’nsl.ivukic sobie mozna / WM 
fa LI iiiveru/nyeh zabnwek, tll| zadno^ inch inn 

spnlnm ws/ysl.kich ue/ekiwah Tgskm e/lowiek lt\ 

pzymf wysocn uniwersaluyiii i haril/o 

skulee/nym, feyfns lakim jgk iibmknvvy 

jnas/ynowy karabiu w sUirehkim Wollenstemie a 

tu nil / tego. Ka/da brnh ma swcije./iilely i 

nm:;l,nly, c/asami puwa/nn wady ZMejiitisi grp 

(lose slabnwitym laserowym blasterkiem On 

imi kylkn jednq zaletg inn lic/qc tf], ?e mas/ go 

Szaws/e Tq zalelq Jest ku, zo nigily nin kohe/y (m[i sip gfmintefs Strzelac zawsze mozna sobie 

da wall, go |nsk com it] apejq, biurqc pad uwagg, 

ze krznbn iaktyc/me sip nastr/elac, aby knijns z 

Jtegu ubin Dwn "obivyny" jutlnolulnwy i 

Elwululowy skrznlajq zbyk wolno, choc w 

/wigks/iisci |ykuac|i mb skuteeznose jest wysocn 

Bflowcilujqcci Cham Gun (czyli cos 

Bydaimeiifltio ad ubeenego w ijrze kypuweejo 

Bnnnhine cjuna) str/ela naipmrw puwoli, poknm 

corn/ s/ybcini i co ijorsza nawet cjdy puseisz 

spusk, ski vela jes/e/e cbwilp Amurfeig pozera 

zakem szybciej mz Amerykanin popcorn w kinie 

Rocket Launcher skrzela jeszcze woluiej mz w 

Quake'll, czyli naprawdp wolno Machine Gun 

tnk sip Lrzpsie, ze chyba kylko znany wszyskkim 

Arnold jest w sfcame z kego dobrze wycelowac. 

1 Rail Gunem jest jeszcze gorzej - tralic musisz 

menial punkkowo. Nawet Hyperblaster me jest, 

idealny Przed strznlem laduje sip tak dingo, ze 

w tym czasie polec mozna parp razy Fajny jest 

Po |)rawej' 
R.iilijini i:ti ;.i cwlmviic 

inincil/ic! Twuj super 

iiiMiiimr/onv iirzcciwnik 

jeszcze sekuiiilc wcieffltcj 

Sill siu bli/pICCZIlib 

Hl-G, ale, ijodnbme |ak Chain Gun. me /u/ywa 

l.ylkn //era amumejp Jest |es/c/e Gremide 

Lamicbei', ale in d/iala menial dokladme tak jak 

w Quake'ii czyli l.ragicznie W sumie najle|)iej 

lednak nzywac dwululowego sbotiiuna, ale 

|inmipkae nalezy o tym, ze kazda broil ma swoje 

|)lusy i miiuisy /awsze |Aii|dzie sip takq 

sytuacjp, w kturej s|irawdzi sip ideal me Mn/na 

subie iinnadl.o jmrzucai; gramitami. alu lego 

mgdy me lulnlem mine lo jakies takie zbyl. 

liroste 

Hml'j $ nioiliiue > 
Quake II |est grq, kk.ura wciqgme ka/dego. 

Blame sip tak me tylko i tycli kilku jtowodow, o 

klnrych |)i7ec/yl,ab mozna hylij |)uwy/e|, ale; ] 

rfiwiiuK- dial,ego, ze jest to yra. w kl.brej yrfiyt*! 

ma iluzq wipkszq mo/liwom; d/ialania mz ilnl.qd 

Quake II jest iSoflziiiony na d/iewige Jzw 

tiunitbw'^ kloryeh kazdy z kolei zawiera dwa, 

trjy jawnp iioziomy Mozna “spacernwnc" 

innmpd/y mini nawet wtedy, kiedy nns|a w 

obrpbie jakiegus paifomu me zostala les^cze 

I skoiic/una Mozna wruoic do mie|$g. w ktbrycb 

1 pel zostal |iiz nsiqgmpty np., |)o |)o/usl,awione 

ski'zynki ?. amuniciq. W|irowad/a|qe dodatkowe 

konmndy, mozna oil razu ijrzenfflc sm do 

downlnego "uuitu", ale szkoda tak robic, 

bowiem knlajiie misje, klure |io|awiajq sip na 

ekrame kompntera pulowego (kl;ory nosimy w 

gite ze sobq) ukladajq sip w logicznq mi lose 

Cra ma po iirustu rozwijajqcq sip akcjp, ktbra 

szaleme wciqga 

mm putiuitycta i lilHa uwai) koftnowycli f 
Musialy sip ftlarzyc Nie ma endow Na|bard/iej 

szkoda ifego, Jp'zrezygnowano z opeji gry w 

dwie osoby |ioprzez kabel szet'egowy lub 

modem. Teraz sip me da. Pozostaje tylko siec 

lokalna lub serwer mternetowy. Wiadomo, ze 

to fajniej) ale postrzelac rlo kolegi przej tele fan 

tez jest jTiilo. Drazmqcy'jesl brak regulacji 

glosnosci muzyki docierajqcej ze sciezek 

kompaktu Mozna jq co ntijwyzej wylqczyc, a 

tego szkoda. Gra troclip za glosno. Antmowane 

bardzo starannie sq wystrzaly z broni i 

wyjqtkiem "obrzyndw" i machine guna. 

Dlaczego o tym zapomniano, Parp razy zdarzyln 

mi sip, ze komputer "zamyslir sip co zrobic z 

iipadajqcym Obcym* Kilka klatek animacji znikalo 

Plusy: 

• grallka.dzwlek 
• III kompuierowep 

wroga 
• Uuzn wlpksza fnlerakcla 

i oioczenlcai 
- spotv wyhOr hronl 
• lozbudawane I 

iiroimulcane Inhacje 
• cdS wipcej nlz lylkn 

"idtnaprzdd-l-slrzelal" 

Minusy: 
• tiraknawluzaii da Quake 1 
• palrzetioduziiilo^ 

mfejsca na HDD 
• ograniczenla wgize 

sieclowe] 
■ ntezbvl eleklawoe 

eksplozje 

□cena: 

0 

be/ sladu lym bariliisj d/iwne, ze bawilmn sip 

na dose mQ<:nc| maszyiiK1 bn IVnlinm POOMMX 

z teirti) ;>p(x 7dar;vln sip to |odmik bardzo 

rzadko Mummy l,0‘ cbwilp |inczekac aby w Balm 

ru/kos/owui: sip grq w men Rylnbv bardzo 

dohris, aby ink irajscybnei w Pulsce ktus 

liiist.awil inl,crnelnwy serwer dla Quake II Maze 

Ziiiiwu powslame iin Ouene Qplimusa 

W sumie jednak Quake II In arcytlzielo Jos,m/e 

jedeii rlrobia g mozr s|indnl® Glioc zebv 

wynmiqc z tji’V ws/ystkn jiotritba menial starji 

roboczci, a me |inrela to jodnak grab da sip jn ■ 
na Pentium LIP z IB MR i s/ybkq zwyklg karlq 

PCI Ohras tr/pba mimmnlnie jmnieiszyb. wvhrar 

iiajmniejs/qjllizdzielr/osr,. ale |esl iilynnie I daM'i 

ladme Na jHiczqtuk wystarezv Inkiiq gry 

PSBSesniej me bylo Id Soltware jju ra* kolejny 

urlowndmlo, >:e sq jednq % iiajlejiszycb firm 

lirogramistycznycb swiata Byly glnsy. ze Hexen 

II moze oka'Znb^'ip le|iszy Myblp, ia me Quake II 

nl ra/ie |)okiiiial wszystkicb Ptl6Jeka|iny co dalei 

i zyczmy snbie, Tiby w tym roku takicli gier 

liojawilii mg jak nnjwipcej 

la-ACTIO' 
Producent: 
id So [ware 

Wymagania; 
Pentium 90,16MB RAM,CDxt 
Windows 95 

Intamet; hltp://www activ 

Dystrybutor: 
Qplimus S.A. 
let(018) 437797 

ision com  



Recenzje 

r Powrot na Yavaun 
I WARWIND g - Human Onslaught_ 

fltf nojawlenfa gig {Merwszego War Winds miitgto 

Me wlgeej nil rok. Priet ten cue rpek gier 

RTS ppiee/edl swega rod/aju lelemnrfou. 

Autorzy gier at# siarafi eig, My icli m ale 

kyiy lyiko wyttyd eirzeienininl,«kidrycii 

greet raa wplyw lyiko na Id, gdzie ptijdzie jege 

wojako i hpda butfewae robolaicy. 

Programed etsraje eiy ueiynifi swoje gry jak 

ssjbardziel ekontplikowanynii, "peaiisiycznyitii" a 

jednocteknie przyjemnytni w graniu. Coral 

bardzfej powezectine eiaje eig uiywaiile tied 

neiironowycgwettucziiejlnie!ig«ncji, 

ufeliywanle dekwiadc/eeia przez jetfnnstki w 

cnsii gry, a lakU nieliniDwokk kampenii. 

yasiu 

SI, zeby bye na czasie, postanowilo 
wydac drugq cz?sc swojej znanej 
strategii czasu rzeczywistego War 
Wind. Oprocz zmian czysto 
kosmetycznych czyli wyglqdu 
plansz, jednostek itp. dodano wiele 

nowych mozliwosci, dzi?ki ktorym graez ma 
wi?kszq swobod? w swoich poczynaniach, lecz 
wi?kszosc z tych nowosci opiera si? na tym, co 
juz bylo. Ale zaczn? moze od poczqtku, ba 
przeciez jeszcze nie wiecie, jak zacz?ta si? druga 
wojna na planecie Yavaun. Min?to juz wiele lat 

Hume? w/M 

od wojny pami?dzy czterema rasami 
zamieszkujqcymi t? planet?; w tak zwanym 
mi?dzyczasie doszto do malych przetasowan 
mi?dzy sitami poprzednio walczqcymi przeciwko 
sobie. Wielu Eaggra zjednoczylo si? z Shama’Li 
tworzqc S.U.N. [Servants Under NagaRom). W 
tym samym czasie Tha'Roani zacz?li czynic 
proby majqce na celu odzyskanie ich imperium. 
Udalo im si? odzyskac kontrol? nad 
zbuntowanymi Obblinoxami, stworzyli z nimi uni? 
nazwanq Overlords i zacz?li myslec nad 
podbojem catego swiata. Aby tego dokonac, 
musieli "tylko" pokonac S.U.N. i zycie byoby 
pi?kne - gdyby nie pojawienie si? nowej strony 
konfliktu, czyli ludzi. Ci znalezli si? na Yavaun 
dose przypadkowo. Otoz na arktycznych 
pustkowiach naukowey znalezli przypadkiem 
jakis ogromny gtaz swieeqey dziwnym swialem. 
Od razu uznano, ze jest to bardzo wazne dla 
ludzkosci odkrycie i wyslano tarn cate rzesze 
laborantow [a takze zolnierzy do ochrony]. 
Niestety nikt nie mogt wiedziec, ze kamied ten 
byl wytworem NagaRom - tajemniezyeh istot 
czczonych na Yavaun. W tym samym czasie 
wlasnie na tej planecie sify Overlordow rozniosty 
w puch S.U.N. i zapewne zwyci?zylyby 
ostateeznie, gdyby nie rozpaczliwe wezwanie 
pomocy ze strony magow S.U.N. - ktore o 
dziwo zostalo wystuchane. Najpierw byl wielki 
btysk a potem na Yavaun pojawili si? wszyscy, 
ktorzy znajdowali si? w poblizu tajemniczego 
kamienia. Pech a moze szcz?scie chciato, ze 
pojawili si? akurat pod ogniem sit Overlordow, 
na co Marines zareagowali w sposob nietrudny 
do przewidzenia. W czasie gdy trwata wymiana 
zdan pomi?dzy nawo przybytymi zolnierzami a 
Overlordami, ludzey naukowey ulotnili si?, 
podobnie jak resztki sil S.U.N. Teraz kazda ze 
stron konfliktu obmysla wtasne plany, ale 
ogdlnie wszystkim przyswieca jeden cel - 
przezyd i zwyci?zyc. 

■ 

Dzi?ki catemu temu zamieszaniu graez ma, 
podobnie jak w pierwszej cz?sci, mozliwodc 
grania jednq z czterech stron konfliktu. Dwie z 
nich - naukowey i S.U.N to frakcje raezej niezbyt 
dobrze walczqce, ale za to majqce pot?zne 
mozgi, za pomocq ktorych mozna wygrac wojn? 
tak, jak za pomocq karabinow i innej ci?zkiej 
broni [jakg obficie dysponujq pozostate strony 
konfliktu, czyli Marines i Overlords). Kazdq z 
tych stron mozemy rozegrac petnq kampani?, w 
ktorej naszym ostateeznym celem jest 
wyeliminowanie tych zlych i zawtadni?cie 
swiatem. Warto tutaj zaznaezye, ze 
niekonieeznie oznaeza to zniszczenie dokladnie 
wszystkich innych zaangazowanych naeji. Np. 
grajqc Marines, po pewnym czasie mozemy 
podjgc decyzj?: czy b?dziemy zwalczac 
naukowcow przybytych z nami na t? planet?, czy 
tez zjednoczymy si? z nimi przeciwko wspolnemu 
wrogowi - "nieludziom”, i stworzymy sobie na 
Yavaun nowy dom. Podobne decyzje 
podejmuje si? przez caly czas trwania 
kampanii. Dzi?ki temu rozgrywka 
przebiega troch? mniej liniowo i 
mamy wi?kszy wptyw na jej przebieg. 
Dodatkowq kontrol? daje 
nam mozliwosc 
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przenoszenia oddziatdw ze scenariusza do 
scenariusza, dzi?ki czemu mozemy po pewnym 
czasie dysponowad naprawd? doborowymi 
oddzialami do zadan specjalnych. 

Jedli juz w ogdle mowa o oddzialach, to pod tym 
wzglqdem sequel War Winda zrobit na mnie 
catkiem niezle wrazenie. Nie chodzi mi 
bynajmniej o ilodd dost?pnych oddziatdw dla 
kazdej ze stron, bo z tym jest przeci?tnie, ale o 
ilodd statystyk je opisujqcych i kontrol? nad 
nimi. Rozkazow, jakie mozemy wydad, jest ponad 
dwadziedcia (z czego niektdre dost?pne tylko 
dla okredlonych oddziatdw). Jednostki, ktorym 
nie wydalismy zadnych rozkazow, zachowujq si? 
tak, jak im si? podoba, ale mozemy je w pewien 
sposdb kontrolowad, ustalajqc wedtug jakiego 
schematu majq post?powad. Robi si? to bardzo 
prosto - za pomocq czterech ikon, z ktorych 
kazda oznacza inne zachowanie. Jednostka moze 
atakowad kazdego wroga jakiego widzi i gonid 
go, jedli b?dzie uciekat. Moze atakowad, ale nie 
ruszad si? z miejsca, atakowad tylko jedli 
zostanie zaatakowana lub tylko si? bronid. Opcje 
bardzo przydatne, po pierwsze dlatego, ze nie 
musimy bez przerwy martwic si? wszystkimi 
poleglymi nam oddzialami, a po drugie dlatego, 
ze jednostka nie zaatakuje bez naszego 
wyraznego rozkazu, czyli klikni?cia na 
przeciwnika. Dzi?ki temu oddziaty z 
umiej?tnosciq “stealth" mogq przemykac 
niezauwazone po terytorium wroga i najcz?sciej 
sq bezpieczne, dopoki same nie zaatakujq. 
Pozwala to na przeprowadzanie denerwujqcych 
przeciwnika akcji dywersyjnych, dzi?ki ktorym 
mozemy pozbyd si? jega najbardziej, groznych 
budynkow, zanim ruszymy do ataku glownymi 
silami. Tym samym sposobem mozna tez krasd 

zasoby z bazy wroga, ale on moze doktadnie to 
samo i co gorsza bardzo cz?sto korzysta z tej 
mozliwosci. Czasami tez wykorzystuje do tego 
celu zwierz?ta mieszkajqce na planecie, bo w 
War Windzie II jest mozliwe oswajanie 
zwierzakdw i zaprz?ganie ich do swoich celow. 
Dodd ciekawa mozliwosd szczegdlnie, ze 
wczedniej nie w kazdym RTSie byta taka opcja. 

Za to chyba nie jest juz takq nowosciq 
v\^rowadzenie dowddcdw, ktorzy swoimi 
umiej?tnodciami wspomagajq oddziaty w walce, 
a ponadto potrafiq dpiewac specjalne piesni, 
dzi?ki ktorym wojska szybciej maszerujq, lepiej 
walczq czy budujq. Na kazdy scenariusz mozemy 
wybrad innego dowodc? tkierujqc si? jego 
umiej?tnosciami), a jego dmierd cz?sto oznacza 
naszq przegranq. Dlatego dobrze jest zostawid 
wodzowi kilka dobrych oddziatdw do ochrony i 
nie mieszac go w jakied wi?ksze konflikty. 
Gtownym wskaznikiem dotyczqcym dowodcy 
[oprocz jego punktdw zycia) jest jego prestiz. 
Wskaznik ten rodnie praktycznie caty czas - 
szybciej gdy odnosimy zwyci?stwa, wolniej gdy 
jest spokojnie. Jego spadek natomiast powodujq 
piesni, straty wtasnych jednostek a takze 
wymydlanie nowych rzeczy; dlatego bardzo 
wazne jest ciqgte kontrolowanie poziomu 
prestizu - a nuz wrdg nagle zaatakuje, przydato 
by si? zadpiewad piedd wojny, a tu nie da rady, 
bo chwil? wczesniej zuzylidmy troch? punktdw, 
zeby szybciej zbudowac jakis budynek. Poza tym 
przydaje si? mied prestiz na najwyzszym 
poziomie, jedli chcemy wynajmowad nowych 
ludzi, bo wtedy ptacimy 10% mniej niz 
normalnie. 

A jak juz uda nam si? przekupic wiedniakdw, 
zeby pracowali dla nas, musimy zdecydowac, 
jakq rol? im przeznaczymy. Kazdy nowy rekrut 
zaczyna jako normalny robotnik. Mozna go 
przeznaczyd do zdobywania zasobdw czy 
budowania. Warto jednak zwrdcid uwag? na to, 
ze lepiej przeszkolony robotnik buduje szybciej i 
lepiej niz mniej przeszkolony. Tak wi?c optaca si? 
na poczqtku podtrenowac kilku w bazie i 
pracowad z fachowcami, nie amatorami. 
Oczywiscie mozna ich uzywad w innym celu niz 
tylko praca - w przeznaczonych do tego celu 
budynkach robotnicy nabierajq umiej?tnosci i 
stajq si? zotnierzami. Ci, ktdrzy byli obiecujqcy 
(byli oznaczeni czterema kropkami), stajq si? 
elitarnymi oddziatami, natomiast szaraki 
pozostajq szarakami. Warto, przynajmniej 
poczqtkowo, oszcz?dzad tych najlepszych i ze 
scenariusza na scenariusz przenosid sobie elitq, 
zbierajqc coraz bardziej doborowy oddziat. Ze 
swojej strony radz?, zeby wdrdd jednostek, jakie 
b?dq braty udziat w kolejnych scenariuszach, 
znalezli si? tez wykwalifikowani robotnicy, bo 
tych nigdy za duzo. Podobnie nalezy post?powad 
z technikami i magami, bo ich szkolenie jest 
najci?zsze i najbardziej pracochtonne. 
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W sumie War Wind II jest bardzo podobny do 
pierwszej cz?dci, ale gra si? w niego duzo 
przyjemniej. Poprawiona grafika, dzwi?k, tryb 
muliplayer dla maksymalnie czterech graezy i 
jeszcze par? innych ezynnikow sprawito, ze w 
War Winda II gralem dtuzej niz w wi?kszodc 
ukazujqcych si? ostatnio RTSdw. Jesli jeszcze 
dodam do tego, ze gierka chodzi catkiem znosnie 
na dobrym 486 i ze dziesi?d misji treningowych 
pomoze zrozumied wszelkie zawitodci nawet 
najbardziej odpornym na wiedz?, to wyjdzie, ze 
War Wind II jest genialny. Niestety nie jest tak 
dobrze. Zdarza si? w nim, ze komputer reaguje 
w dodd dziwny sposdb na poezynania graeza, 
przez co ten przegrywa. Poza tym w grze jest 
kilka drobiazgdw, do ktdrych mozna by si? 
przyezepid, ale ogdlnie jest dobrze, wi?c 
polecam - ale tylko tym, ktdrzy majq naprawd? 

duzo czasu. 
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Recenzje 

rBatalie Napoleona 
Battleground: Napoleon in Russia 
Battleground: Prelude to Waterloo 

Histom's wojen napoleoiiskich a i dawna 

intemowala wszystklcli slralegow, stad co jakii 

czas pojawialy sip gry nawipjp do ktbregoS z 

epizeddw w karierze (ego przywddcy. Okazalo 

sic, zb Hlapoleon8 nie mole pdwniei zabrakngC w 

Po prawej: 
Nasze oddilaty za chwlla 
rusza do bolu. 

rozpastajacej sic praktycznie z miesip na 

miesigc serii BatHagpound. Rile poppzestano 

nawet na jednej gpze, w zwiazko z ezym obecnie 

Waleploo. Obie gpy nie pdznia sic mechanic od 

poppzednieb Bafflegpounddw, ale ciytelnikom nie 

znajpni innycb Iwopow i tej serii postaram sic 

ppzyblizydrzeEzsnegpy, 

Lord Yasol Po pierwsze wykorzystujq one bardzo 

przyjemnq grafik? w rzucie 

izometrycznym, w rozdzielczosciach 

od 640x480 nawet do 1024x768. 

Na tak przedstawionym polu walki 

poruszajq si? figurki reprezentujqce 

oddzialy - takze doskonale dopracowane i 

wykonane z dbafosciq o szczegoty, Dla osdb, 

ktone ^multimedia" drazniq, przewidziano 

mozliwosc przelqczenia mapy w tryb 2D, gdzie 

kazdy oddziaf reprezentowany jest tylko za 

pomocq ikony. co ulatwia orientacj?, zwfaszcza 

ze pola, na ktorych toczq si? bitwy, sq na tyle 

duze, ze nawet w maksymalnej rozdzielczodci nie 

mozna objqc ich na jednym ekranie [a przy 

maksymalnym pomniejszeniu nic nie widad). W 

obu grach tlem dla bitew jest muzyka 

nawiqzujqca tematykq do okresu historycznego, 

jak rowniez obie dysponujq filmikami 

urozmaicajqcymi rozgrywk?. 

Na dole: 
Przewaga tradycyjnie Jesl 
po naszej Me. Oby tak 
byto zawsze. 

Obie gry dysponujq tez cafkiem sporq ilodciq 

misji. W Prelude to Waterloo jest to 

dwadziedcia bitew w trzech ..modulach", a w 

Napoleon in Russia dwadziescia jeden 

scenariuszy podzielonych mi?dzy szesd modulow 

(najwi?kszq ilodc scenariuszy obejmuje bitwa 

pod Borodino), W przypadku niektorych gier 

taka ilosd misji jest niewystarczajqca, ale jesli 

radodc u mitodnikdw ztozonych strategii 

militarnych. Dzi?ki temu po prostu czujemy, ze 

dowodzimy wielkq, rozciqgajqcq si? na obszarze 

wielu kilometrow bitwq i wiemy, ze tylko 

dlugoplanowe posuni?cia mogq w rezultacie 

przyniesc nam wymierny sukces. Piszqc o ilosci 

bitew, warto tez wspomnied, ze za kazdym 

razem mozemy wcielic si? zarowno w rol? 

chodzi o oba Battlegroundy, to w zupetnodci 

zaspokaja to nasze potrzeby. Aby sprawdzic 

minimalny czas potrzebny na wygranie jednej 

bitwy, ustawilem poziom obrony wroga na 

minimum, tak, ze atakujqc nie niszczyt zadnego 

mojego oddziaiu i bitw? ukonczytem z doktadnie 

wszystkimi jednostkami, ktdre jq rozpoczynaly - 

a mimo to zaj?lo to caly dzieri [ponad osiem 

godzin) gry bez przerwy. Oczywiscie po 

wtqczeniu normalnego poziomu trudnodci ten 

czas jeszcze si? wydluza, co 

powinno wzbudzid 

Napoleona, jak i jego przeciwnikow, wiec 

teoretycznie bitew jest dwa razy wi?cej. W obu 

grach mozna tez grac w dwie osoby na jednym 

komputerze, za pomocq kabelka, modemu i 

przez E-Mail. Warto tez wspomnied o 

„krajowym,J akcencie, gdyz w armii 

napoleonskiej cz?dc dowodcdw to Polacy znani z 

lekcji historii, przy czym 

generalnie nie ma 

N«mer OMa 



wi?kszych bt?dow w pisowni nazwisk, co w 
takich przypadkach jest rzecz? nagminn? wsrbd 
zachodnich producentdw. 

tqcznie kazda z dwoch wymienionych gier sama 
w sobie jest bardzo dobrq, ztozonq strategic i 
jako taka zastuguje na wysokq ocen?. Z tym, ze 
tutaj pojawia si?jedno NaleH. Mianowicie: kazdy 
kolejny program z serii Battleground 
wykorzystuje ten sam engine, w zwiqzku z czym 
wyglqda tak samo, rozniqc si? tylko 
jednostkami, co moze po kolejnym odcinku 
zniech?cic najbardziej zagorzalych mitosnikow 
..Battlegroundow11. Jednak, gdyby si? 

si? ona do kampanii napoleonskich, jak 
podworkowa bijatyka do Drugiej Wojny 
Swiatowej (moze troch? przesadzitem, ale 
niewiele). A okres napoleonski to dla kazdego 
prawdziwego stratega raj, Pot?zne bitwy 
toczone na ogromnych obszarach z dotqd 
niespotykanym rozmachem oraz geniusz 
taktyczny Napoleona daj? w efekcie atmosfer? 
powodujqcq nieprzemozonq ch?c sprobowania 

tego samemu. Tak wi?c dzi?ki wyborowi tematu 
oba Battlegroundy zyskuj? kolejne punkty „in 
plus". 

lata Cesarza 

W 1812 Napoleon Bonaparte (1769 - 1821) rozpoczql wojn? z Rosj?. Mimo zwyci?stwa 
pod Borodino i zaj?cia Moskwy wyprawa Napoleona zakonczyla si? odwrotem Wielkiej Armii, 
wkroczeniem wojsk rosyjskich na ziemie Ksi?stwa Warszawskiego, do Prus i Niemiec. W 
1B13 pomimo zwyci?stw armii francuskiej pod Liitzen, Budziszynem i Dreznem przewag? 

militarnq uzyskala koalicja 
antynapoleonska, W bitwie narodow 
pod Lipskiem Napoleon poniosl 
decydujqcq kl?sk?. W 1814 Paryz 
poddat si? wojskom sprzymierzonych. 
Napoleon rezygnuje z tronu i 
zachowujqc tytul cesarza udat si? na 
wysp? Elb?, W 1815, wykorzystujqc 
niezadowolenie Francuzow z rzqdow 
Ludwika XVIII Burbona, powrocil 2D 
marca na czele nielicznej armii do 
Paryza i przejqt wtadz?, Pokonany 

przez wojska francusko-angielskie pod Waterloo 18 czerwca, zmuszony zrzec si? tytulu 
cesarza. Internowany i zeslany na Wysp? Swi?tej Heleny, gdzie zmarl. 
Informacje za ..Multimedialnq Encyklopediq Powszechnq" 

zastanowic, to poza podobienstwem wizualnym i 
takimi samymi zasadami, w kazdej kolejnej cz?sci 
oprdcz nowych bitew i jednostek dostajemy tez 
nowe ftlmiki i muzyk?, wi?c moze nie jest to 
takie straszne? W kazdym razie ja osobiscie po 
okresie zniech?cenia z powrotem zaczglem 
przekonywac si? do serii Battleground, gdyz po 
przydzieleniu punktbw ujemnych za 
podobienstwo do poprzednich cz?sci, grze 
pozostaje i tak calkiem wiele cech pozytywnych, 
a zunifikowany we wszystkich cz?sciach 
interface i ogolny sposob przedstawiania pola 
walki jest zaletq, gdyz nie zmusza do 
kazdorazowej nauki obslugi gry. Poza tym bye 
moze na pozytywn? ocen? wptyn?lo ciekawe 
(przynajmniej wedlug mnie) umiejscowienie akcji 
obu gier. Wojny secesyjnej nie lubi?, zreszt? ma 

■ - ______ 

Czas wi?c skonkludowab: Battleground powraca 
w chwale - tak nalezaloby to okreslic, nawet, 
jezeli troch? na wyrost. Jesli z zagorzalego 
przeciwnika kolejnych cz?dci serii zdolalem 
zmienic si? w jej umiarkowanego zwolennika, to 
o czyms to swiadezy. Dlatego tez ch?tnie 
przywroc? chwat? firmie Empire (nomen omen), 
ktdra wydajgc kolejne odcinki serii, zbierala do 
tej pory coraz mniej przychylne recenzje, 
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Lara Croft’98 
Tomb Raider g 

Kiblely wzbudzajq emocje. Skqdinqd lakle wcale 
nie odkpywcze stwierdienie, w wypadku koblety 
fyjpj jedynlo tin ekranle komputera, nabiera 
jednak nowego wymiaru. A JeZel! dodaC, te (o 
dziewczt miatci slq w plerwszel setce 
naJpopuMejgzych tablet na Swlecle, to 
wladoaiolul. te ale chodzl la jedyala o serlg 
rttiwycb filFdw z aaoolaiowyail paalaail. Lara 
Croll ponownie zawitala do aaszych doaidw. Tym 
cazia Jednak wapoaiaga la potgga akcelaratora 
graflczaego, dzigkl mm Lara aabrala 
wyratnycli krggtodci a JeJ przygody dyaaailkl i 
tempo, ktdrego ailed ale aioglldiay, operate w 
kpalnle jidnomegiwycb kart graflczaych. Swojg 
drogg, iwaiaai, to cltlopakl z Gore Deslga alaco 
przeaadzill z ilektirymi wystajqcyml eleiaeataatl 
cfBta Lary. Je2ell Jednak ktod labi pokazy 
balonawe, oa pawao bgdzla koateat. Tak aa 
marglnesla dodaai, It to wlaiale Aaiarykaale 
lubig duie blusty, a wlgc pewaa zmiaap 
gabaryttw lary, to goal w strong 
najchtonniojszego ryako glar kompaterawych aa 
dwlocle. 

CZARNY IWAN Tomb Raider 2 chodzi rdwnrez bez 
dopalacza, jezeli jednak musicie grad 
w ten sposob. to lepiej zasiqdfcie do 
Pacmena, Przynejmniej nie b?dzie 
stresu. Nie chodzi tu juz wylqcznie o 
odporno§6 na zapikselowane klimaty, 

ktdre niezym wysypka na ciele tr?dowatego nie 
pozwalajq cieszyc si? z zycia. Kiedy probowatem 
znalezc wyjscie z levelu, gdzie musimy wspinac 

si? po dziesiqtkach skaiek i w tym galimatiasie 
odnalezc wlasciwq pdtk? skalnq, widoki 
migajqcych placht miliondw kwadratow niemal 
doprowadzit mnie do oczoplqsu. Wrazenia dose 
mite w zadymionej dyskotece, jednak w trakeie 
gry takie widoezki wyrzezbiq w mozgu mokre 
kanaliki, ktdrymi poptynie bdl gtowy, Mowiqc 
krdtko, Tomb Raider bez 3Dfx nie jest tym, co 
tygrysy lubiq najbardziej. 

Natomiast obecnosc 3Dfx daje grze 
jakosciowego kopa. Choc swojq drogq, obstuga 
akceleratora pozwala gtownie cieszyc si? 
szybkosciq gry i brakiem 
wszechobecnej tapety w jednostajny 
wzorek szachownicy. Jezeli ktos ma 
ochot? na efekty swietlne i 
wybuchowe rodem z Turoka, 
mroczne lokaeje niezym w Hexenie 
2 czy zabijajqcy klimat, 
uchwycony w Shadows of the 
Empire, to raezej niczego takiego 
w Tomb Raiderze 2 nie odnajdzie. 
Wyraznie widac, ze nad tq gierkq 
pracowano juz wtedy, gdy gorqcy Tomb 
Raider 1 i trafiat na potki sklepow. Jezeli chodzi 
o pomysly w scenariuszu, to autorzy kipiq 
odlotowymi wizjami (chociaz wykorzystano 
kilka bardzo znanych wqtkow - o czym za 
chwil?), natomiast grafika, ktora „w 
zr?bach” powstata juz kawal czasu temu, 

nie b?dzie 
obecnie niezym 
szczegolnie 
wymiatajqcym. 

Zacznijmy 
jednak od 
story, ktdre w 
przeciwiefistwie do 
pierwszej cz?sci nie 
jest tak 
klarowne. Na 
pewno nieco 
si? zdziwicie, 
gdy ujrzycie 
pot?zne 
intro do 

gry. Kilka osob, ktorym je pokazalem, byto 
sktonne zatozyc si?, ze to nie jest intro z Tomb 
Raidera 2 too skwapliwie wykorzystalem), 
Zamiast opowiadac o intro, ktdre pr?dzej, czy 
pozniej zobaezyeie sami, wyjasni?, ze cata akeja i 
intryga zawiqzuje si? wokdt pradawnego, 

obdarzonego niewyobrazalnq mocq 
sztyletu Xian. Niesamowitq moc 

sztyletu mozna 
„uruchomicM tylko w 
jeden, niezbyt mity z 
naszego punktu widzenia 
sposob. Nalezy po prostu 
wbic go sobie gl?boko w 
serce, dzi?ki czemu tak 
udekorowany osobnik 

stanie si? niewyobrazalnie 
pot?zny. Wszystko byto by 
cafkiem fajnie, gdyby nie 
jedna drobnostka. Takjak 
korek w petnej wannie 
utrzymuje jej zawartodd w 
stanie wzgl?dnej 
rownowagi, tak tez osobnik 

zaezopowany sztyletem, nie 
moze go si? pozbyc z serducha. 

Pomijajqc juz fakt, ze nie mozna spad na 
brzuchu, moze si? przeciez zdarzyd, ze ktod tez 
chce bye najwi?kszy i najsilniejszy lub zwyczajnie 
jest kolekcjonerem biatej broni. Takim kirns jest 
wfasnie Marco Bartoli, guru i przywodca sekty 

Fiama Nera, ktory poznaf legend? o 
Xian i reagujqc cafkiem po ludzku, 

zapragnqt miec wyzej wymieniony 
nozyk na wfasnosd. Legenda mowita 

rowniez, ze sztylet nalezat do chinskiego 
cesarza, ktdry nie wykorzystywat go raezej 

do krzewienia dobra, Wreszcie Xian trafit w 
miejsce, gdzie nikt nie chciat go sobie wbijac, 

czyli do klasztoru mnichow tybetanskich, gdzies 
w poblizu Wielkiego Chidskiego Muru. Jak 

wiemy mur tej jest catkiem dtugi, a nawet 
widac go z kosmosu, co jednak nie 

stan?fo na przeszkodzie Larze, ktora w 
mig znalazta wlasciwq pieczar?, gdzie 

wczesniej zanurkowali juz ludzie 
Bartoliego. 

Mrnim 
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Tak zaczyna si? nasza 
przygoda. Jezeli cos jeszcze 
jest niejasne, to widac 
ma bye, poniewaz w 
trakeie gry odkrywamy 
kolejne kawatki 
lamigtowki, Na poczqtek 
powinniscie jedynie 
wiedziec, ze nalezy 
dostac si? do nieco juz 
ukruszonego pnzez 
czas palacu cesarza i 
stuknqc gtowkq w 
wielkie wrota. 
Zauwazymy wowczas, 
ze drzwiczki sq 
zamkni?te, a po 
krotkiej 
konwersaeji z 
zofnierzem 
Bartoliego, 
b?dziemy juz 
wiedziec, ze 
klueza nalezy 
szukac w Wenecji... 

W ten dose przewrotny sposob wytlumaczono 
konieeznose w?drowania po zroznicowanych, 
odmiennych poziomach gry, ktorych w sumie 
jest siedemnascie [cztery lokaeje w levelu], 
Zanim powrdcicie do patacu, by wypowiedziec 
sakramentalne „Sezamie! Otworz si?!11 
poptywacie motorowkq po pelnych 
niebezpieczenstw kanalach Wenecji, zasiqdziecie 
za sterami snieznego skutera w Tybecie, czy 
wreszeie zanurkujecie we wraku statku, gdzie 
czyhajq mi?sozerne rybki. Oczywiscie te kilka 
stow nie odda mord?gi i gehenny jaka Was czeka 
podezas penetraeji lokaeji. Nowy Tomb Raider 
jest zdecydowanie dynamiezniejszy, co widac juz 
w pierwszym poziomie. Lara praktyeznie caly 
czas musi przebierac nogami i machac 
pistoletami, bo inaezej czeka jq pogrzeb. Nie ma 
chwili na zastanowienie, kiedy za plecami Lary 
wystartowata wtasnie wielgasna, kamienna kula 
(motyw z filmow z Indian? Jonesem w roli 
glownej), a pod nogami chyboczq si? niepewne 
plyty. Juz po chwili mamy inne zmartwienie, gdy 

-1. 

czyli to, co kazda grzeczna dziewezynka powinna miec przy sobie. 

Pistolety 
Wyprobowana bron Lary, ktorq zabrata ze sob? z poprzedniej wyprawy. Uzywa jej I 
jak John Wayne, by zalatwic najcz?sciej spotykanych wrogow. Posiadajq 
samonaprowadzajqcy si? celownik - wystarezy ze nacisniesz spust.. 

Shotgun 
Rowniez bron znana ci z poprzedniej cz?dci. Skuteczna przeciwko liczniejszym 
przeciwnikom, rozstawionym w grupk?, lub z bliska, by zalatwid skuteeznie jakiegodj 
uparciucha* 

Pistolety automatyezne ”1 
Skuteczniejsze niz pistolety, sq doskonale przeciwko odleglejszym celom i calym 
grupom wrogich stworow. 
---_---I 

Strzelba na harpuny 
Trzeba jq niestety przeladowywac po kazdym strzale, co sprawia, ze jej uzyeie jest I 
nieco ktopotliwe, Lepiej strzelic raz i wycofac si? na brzeg, by jq przeladowad. 
Klopotliwe jest tez znajdowanie amunieji - uzywaj wi?c harpunu tylko w razie 

____l 
absolutnej koniecznosci. 

Uzi 
Najlepszy przyjaciel samotnej damy, znany ci z poprzedniej edycji przygdd Lary. 
Zarezerwuj go dla Naprawd? Twardych Skurczybykdw. 

Granatnik 
Tq broniq mozesz powaznie zaszkodzid temu i owemu. Granat sam si? odbezpiecza, 
wybucha jednak dopiero po przeleceniu okoto 50-ciu metrow - co sprawia, ze jest 
to bron, ktdrej trzeba uzywac na odleglosd, inaezej odlamki porazq i ciebie. Po 
odpaleniu granatu musisz chwil? zaczekad, dopdki nie wybuchnie. 

“I 

. _I 

■ n 

__ j 

IVM B 
Jest dla Lary tym, czym Uzi byl dla niej w pierwszej cz?dci. Najskuteczniejsza z 
broni dost?pnych w tej grze. B?dzie ci? kusito, by uzywad go jak najcz?sciej usilnie | 
to jednak odradzamy. Zachowaj go na koniec, jako radosnq niespodziank? dla 
najpaskudniejszyeh przeciwnikow. 

Stopen 
Stoper odmierza wiele rzeezy, i zawsze mozecie po niego si?gnq6. Standardowo 
pojawia si? po zakonezeniu misji informujqc o czasie w jakim przebyto uktad, iloSci [ 
znalezionych sekretow, czy dystansu, jaki pokonata Lara (w metrach]. Pewnq 
ciekawostkq jest wskazanie ilodci zabitych przeciwnikow, czy zuzytej amunieji. 

Apteczka tmata] 
Ten maly pakuneczek podnosi zywotnodc Lary. Na ..termometrze" skala podskoezy 
do polowy, a Lara westchnie z rozkoszy. 

Apteczka tduza] 
Duza torba z czerwonym krzyzykiem moze oznaczac tylko zyezenia stu lat zdrowia, 
Kiedy Wasza bohaterka b?dzie umierajqca zaserwujcie jej ten bagaz prosto w zyl? 
a zobaezyeie jak zmartwychwstaje. 

Flary 
Nie da si? nimi wyrzqdzic komus krzywdy, sq jednak nieocenione gdy przyjdzie 
oswietlic komnat?, ukazac pulapki, odszukac przelqczniki czy dzwignie. 

_______l 

Po lewej: 
Janie chcc zanbiiad i 
zablerzcie ode mnle le 
pistolety!! 

sciany zaopatrzone w ostre kolce wyobrazajq 
sobie, ze sq imadlem, a w cichym i ciemnym 
korytarzyku nagle zaczynajq fruwac ostre 
niezym zyletki „talerze". Oczywiscie nic to w 
porownaniu do ucinajqcych nogi ostrzy, ktorych 
nie powstydzilaby si? w?drujqcq z kosq Smierc. 
Jezeli zatrzymacie si? przy tych urzqdzeniach, 
zapadnie si? podtoga, gdzie juz czekajq ukryte, 
zaostrzone na igl? pale... 

Oprocz takich, typowo zr?cznosciowych 
pnzygod, b?dzie rowniez odrobina czasu na 
podumanie do czego sluzy to czy owo. W jednej 
z lokaeji musimy poradzic sobie ze sluzq, ktorq 
wcale nie jest latwo uruchomic. Gdzie indziej 
sprobujemy przebtd si? motordwkq przez 
oszklony taras Eaby nabrad wladciwego 
rozp?du, trzeba nejpierw wptynqd do 
specjalnego pomieszczenia]. Podezas penetraeji 

Humei 02/9B 
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czym?. 

'O-AlEfl 0" 
Produce nt: 
Cqic i)eji[frvHid[)K 

Wymagania: 
Pentium SO. 
CEM Win 95 

Dystrybutar: 
Mirage 
teMO&JBI79321 

Internet: blip VMww, tom braider2 c 

zatopionego okr?tu przezyjemy chwile grozy, 
gdy za Larq zamknq si? zaopatrzone w 
skomplikowany zamek drzwi itp, itd. 
Jednoczesnie caty czas musimy pami?tab o 
czyhajqcych wsz?dzie ludziach Bartoliego. Moze 
to bye bykowaty jegomosd z „bejzbolem" Ctrzy 
pacni?cia w glow? Lary pozbawiq jq zycia nawet 
przy ..full life"]. Spotkamy rowniez szybkiego 
facia z shotgunem. Co ciekawe, gosc strzela z 
cz?stotliwosciq karabinu maszynowego, 
co oczywiscie bardzo niekorzystnie 
odbija si? na kondycji Lany. Czym 
dalej dobrniecie, tym wi?cej 
spotkacie przeciwnikdw, a ich sila 
ogniowa b?dzie w sam raz 
odpowiednia na ci?zki, opancerzony 
czofg, Swojq drogq bardzo 
zabawnie wyglqda facet w 
garniturze dzwigajqcy armat?, 
ktora przypomina raezej slup 
telefoniczny. Przy tym 
jegomosciu osobnik w 
butach wojskowych i 
wyciqgni?tym 
podkoszulku, machajqcy 
..bejzbolem" wydaje si? byd 
niewinnym bobaskiem. Jezeli natomiast 
lubicie zwierz?ta, nie zabraknie okazji, by poznac 
kilka zdrowych okazow. Standardowo b?dq to 
krwiozercze, wsciekte dobermany, innym razem 
niemal przyjazne, tylko troch? glodne szczury. 
Sztandarowym wr?cz przykladem sq natomiast 
niezapomniane tygrysy. Z ptaszkow wspomn? 
juz tylko o nietoperzach i s?pach, z owadow na 
pewno spodobajq Warn si? wtochate pajqki. 
Ogolnie napotkana flora i fauna nie jest 

W etapach, gdzie g?sto proszy snieg, ujrzymy 
jq w ciepfej Jotniczej" kurtce. Po wizyeie w 
domu Calista, gdy przyjdzie jej sp?dzic mnostwo 
czasu w wodzie, wdzieje obcisty (bardzo] „strdj 
kqpielowy". Oprocz tego podstawowq bolqczka, 
jakq mi?lismy w pierwszej cz?sci, czyli 
bezbronnosc Lary w wodzie jest juz 
przeszfosciq. Jezeli tylko si? postaracie, na 
pewno znajdziecie fajniutki harpun, ktorym 
mozna dziurawic wszystko, co zbyt bezczelnie 
przyglqda si? Larze, wzgl?dnie wykorzystacie je 
twarde... piqstki, by pokazad, kto tu rzqdzi. 

U gory: 
Halo!CzyklD$lu|esl7 

Warto chyba rowniez dodac, ze w 
przelomowych, szczegolnie dramatyeznym 
momentach gry posluchamy sobie odrobiny 
muzyezki. Tu mala podpowiedz. Jezeli nagle 
ogluszq Was jakies marszowe rytmy, mozecie 
bye pewni, ze zaraz cos spadnie Larze na 
glow?, wzgl?dnie wlasnie ktos jq namierza z 
czegos bardzo duzego i w tej chwili naciska na 
spust. Niestety muzyki nie jest za duzo, a na 

dodatek nie jest rowniez 
najwyzszych lotow, co 
nieco drazni. Jak na 
mozliwosci akceleratora 
zbyt duzo znalazlem 
rowniez 
niedopracowanych, 
niedorobionych 
elementow scenerii, 
ktore sq po prostu 
nieladne (ot, chodby 
koslawe, bitmapowe 
drzewka]. Osobnq 
sprawq jest brak trybu 
multiplayer. Jest to dzis 
tak oczywista opeja, ze 
niekiedy nawet nie pisze 
si?, ze cod takiego 
mamy na pokladzie. 
Niestety, w wypadku 
Tomb Raidera, mozecie 
sobie tylko pomarzyc o 
mozliwosciach, jakie daje 
multiplayer. Byd moze 

chfopaki z Eidos stwierdzili, ze kilka takich 
kobiet jak Lara Croft na jednej lokaeji, to 

juz zbyt duzo wrazen. W kazdym bqdz 
razie, jest to kilka minusow, o ktorych 
trzeba bylo sobie powiedziec. 

Podsumowujqc. Giera nadal ma w sobie 
to cos, dzi?ki czemu gra si? naprawd? 
doskonale. Obecnie jednak, w dobie 

znaeznie ciekawszych, bardziej 
dopracowanych wizualnie i dzwiqkowo 
projektdw, nie jest juz czyms tak 
oszalamiajqcym, przelomowy, jakwowczas, gdy 
zasiadalismy do niej po raz pierwszy. Tomb 
Raider 2 na pewno b?dzie si? podobal, gra si? 
swietnie, a to przeciez jest najwazniejsze, nie 
dalbym mu jednak wi?cej niz siedem, co tez 

Plusy: 

* E lubwy !L£(JaiJ£JS^ 
* M\m Ml 
" dyii’MlkiltirmilMtt 
* LaraJMewMlittle 

Minusy: 

* stale MM 
* irra 
- I.! LVJ:l IIII .llIU llOfC IIII sc 

M (Jus) female me 

szczegolnie przyjazna, ale tego typu klopoty to 
przeciez specjalnosc Lary, wi?c nie ma chyba o 
czym mowid. 

Wracajqc do naszej bohaterki, chyba 
warto jej si? jeszcze dokladniej 
przyjrzec. Oczywiscie, 
pierwsze, co od razu widac, 
to dtugasny warkocz figlarnie 
hustajqcy si? w takt krokow 
Lary. Po drugie, Lara 
trafila wreszeie do 
sklepu z taniq 
odziezq, dzi?ki 

czemu nie b?dzie juz 
biegala po 

osniezonych 
szczytach w 
zielonym, 

elastyeznym 
podkoszulku. 

□cena: 
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Uktadanka w trzech wymiarach n 
1 Fuzz 3D CD_ 

Zapewne Iraidy z nas mial kiedys Pd czynieoia z uldadanka lypa puzzle. Poczpszy ad tych 

najproslszych - przeznaczonych dla najmlodszycli i skladajacych sip z kilhinastu do kilkudziesipciu 

elemenlow, az do najhardziej zlozooych (nekonodowe puzzle, jakie udato mi sip ulozyc lo 10 000 

elementow). Oslalnio slwierdzono najwyrazniej, ze zabawp mozna jeszcze bardziej shomplikowac i lak 

powstaty puzzle trojwymiarowe jeszcze bardziej zlozone ze wzglpdu ua kilka (nascie) ptaszczyzn, 

klore musimy ulozyc. Zalely, jakie plynp z zahawy taka uktadanka, sa liczne i islolne. Po pierwsze 

sprawia satyslakcjp, ale lo akural zadua rewelacja. Najistetniejsze jest lo, ze ukladanie zlozonych 

obrazow z potpznej ilosci rozrzuconych elementow wyrahia cierpliwosc, syslematycznosc, porzpdek 

(zgubienie jednego kiosks lo lak, jak wyrzuceuie calej ukladanki) a lakze pamipc i (w przypadku puzzli 

Irdjwymiarowych) orienlacjp przeslrzenna. Malo? 

lord Yabol 

ft a osobiscie (jak zresztq wynika z 

I powyzszego tekstul od 

I zamienzchtych czasow jestem 

m I zagorzatym mitosnikiem puzzli, wi?c z 

ft^^M radosciq powitalem program 

produkcji Hasbro Interactive - 

"Puzz3D CD". Nawet wtedy, kiedy jeszcze nie 

wiedziatem, jak b^dzie si? prezentowal. Szybko 

okazato si?, ze warto bylo zaryzykowac w 

ciemno. Przede wszystkim jakosc wykonania 

programu przerasta wszystko, co do tej pory 

widzialem w dziedzinie komputerowych puzzli. 

Dodac zresztq nalezy, ze dokonania te nie byly 

dotqd - delikatnie mowiqc - doskonate. 

Tymczasem Puzz3D to dzielo doskonate pod 

kazdym wzgl?dem. Zacznijmy od podobienstw do 

klasycznej uktadanki. Po pierwsze, klocki 

nachodza na siebie i mogq bye obrocone inaezej, 

niz powinno to miec miejsce. Po drugie 

uwzgl?dniono nawet stopien posortowania 

klockow: na najnizszym poziomie trudnosci 

ulozone sq grupami tak, ze musimy tylko zfozyd 

ze sob? te grupy i ealose posktadac w 

komponenty trojwymiarowe, ktore z kolei 

montujemy na stole i powstaje gotowy model. 

Oczywiscie kazda ukladanka musi cos 

przedstawiac. Ta akurat przedstawia wyjqtkowo 

wdzi?czny obiekt, a mianowicie katedr? Notre 

Dame. Sredniowieczne budowle doskonale 

nadajq si? na ztozone ukladanki, gdyz ilosc 

szczegotow i detali takiej budowli powoduje, ze 

uktadanka jest trudniejsza, w zwiqzku z czym 

daje wi?cej satysfakeji. Ale tutaj wlasnie 

pojawiajq si? rdznice mi?dzy normalnq 

uktadankq, a prezentowanym programem. Otoz 

podezas budowy (uktadania] katedry, kiedy 

ztozymy jakis szczegolnie istotny element, 

pojawiajq si? historyezne komentarze na jego 

temat lub tez na temat wydarzen, dziejqcych si? 

akurat w roku, w ktorym ten element powstal. 

Wiedza historyezna prezentowana jest na trzy 

sposoby: niekiedy, zwlaszcza w przypadku 

wydarzen historycznych typu rocznice itp. 

mozna odstuchac wypowiedzi dotyczqcej tego 

faktu, niekiedy w naszym “pokoju11 pojawia si? 

narrator pod postaciq biskupa, kierownika 

budowy czy prostego zakonnika (zaleznie od 

sytuacji] i opowiada o jakims wydarzeniu, a 

czasem jest to filmik (to dotyezy gtownie 

elementow konstrukcyjnych] przedstawiajqcy 

dany fragment budynku z glosowym 

komentarzem. 

To jeszcze nie wszystko. Najwipksze atrakcje 

czekajq nas juz po ulozeniu calej uktadanki, 

Mozemy wtedy bowiem zwiedzic budynek 

katedry w trybie "first person perspective". W 

zaleznosci od wybranego poziomu trudnosci 

(138 do 919 elementow] mamy dost?p do 

mrnmm 

Po lewej: 
Dwie wleie... Skad ja id 

znamProgram wlasnie 
zaprasza do ohejrzenia 
lilmiku o ..Czerwonym 
Portalu". 

Teraz kilka slow o 

mechanice gry. Stot, 

na ktorym rozrzucone sq klocki, zajmuje kilka 

ekranow, wi?c mozliwe jest wygodne rozlozenie 

poszczegolnych elementow uktadanki, Elementy, 

o ktorych wiemy, ze razem b?dq tworzyc jednq 

ealose, mozemy sktadac do specjalnych 

"wirtualnych pudelek", utatwiajqcych orientacj?. 

Otoz trzymajqc nacisni?ty przyeisk myszy, 

zaznaezamy klocek lub grup? klockow do 

zebrania tak, jak zaznaeza si? w Windows grup? 

plikow do skopiowania. W tym momencie 

utworzy si? "minipudelko", w ktorym widad 

b?dzie pomniejszone obrazki klockow. "Pudefko" 

mozemy dowolnie nazwac oraz przesuwac po 

ekranie, dzi?ki czemu mozna zbierac do niego 

klocki rozrzucone po calym stole. Jedynym 

minusikiem, aezkolwiek niewielkim, jest 

konieeznose wysypania catego pudelka, nawet 

gdy chcemy wyjqc tylko jeden klocek. W kazdej 

chwili mamy dost?p do obrazow katedry ze 

wszystkich stron, dzi?ki czemu wiemy, co w 

ogdle ukladamy. Dodatkowo w lewym, gornym 

rogu ekranu mamy niewielki prostokqt, w 

ktorym moze byd wyswietlany miniaturowy 

obraz katedry (w dowolnie wybranym uj?ciu], a 

takze (w zaleznosci od tego, co wybierzemy] 

widok na stot. 

okreslonej cz?sci 

katedry. Poziom 

"platinium'1 zapewnia 

zwiedzanie calosci, 

Iqcznie z (jak to 

napisano w instrukcji) 

"najhardziej 

mrocznymi 

tajemnicami’1. Podezas 

"zwiedzania" katedry 

mozna tez natrafid na 

cztery minigry 

logiezne. 

Jezeli chodzi o minusy, to wlasciwie trudno mi 

si? jakiegokolwiek dopatrzyd. Puzlle albo si? 

kocha, albo nienawidzi i zarowno pierwszych, jak 

i drugich nie przekona zadna argumentaeja. Ja 

wi?c ze swojej strony wylqcznie informuj?, ze 

oprocz tego, ze wreszeie mamy na komputerze 

puzzle z prawdziwego zdarzenia, to na dodatek 

dzi?ki nim mozemy dowiedzied si? wiele o historii 

katedry Notre Dame, i to w przyst?pny sposob. 

Ogotem wi?c Puzz3D, to pomyst na piqtk?, i 

moim zdaniem doskonaty upominek dla kazdego 

milosnika uktadanek. Ja w kazdym razie bytem 

nimi zauroezony. 

actip 
Producent: 
Hasbro Interactive 

Wymagania: 
Pentium, 16MB RAM,CDx2, 
Win 95 

Dystrybntar: 
Hasbro Poland 
tel. (022)0252417 

Internet: hiip^Artvwhasbio.com 

a 
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trylogii Lucasa (i to w wersji Special Edition, 
jakby ktos pytat). Stani?cie na jakiejkolwiek 
planszy wywoluje zwiqzany z ni? filmik video tnp. 
Hoth - sceny ataku Imperium, Luke kontra 
dniezny potwdr etc.]. I nie jest to zawsze ten 
sam film; sekwencji byto tyle, ze przez dobre 
trzy godzinki grania (wygralem!) zauwazylem 
ledwo kilka powtorzeri. Po pi?te - na planszy 
ci?gle cos si? dzieje; mndstwo renderowanych 
animacji, ktore ozywiaj? rozgrywk?; a to X-Wing 
si? strzela zTIE-Fighterem, a to tamto, sio i 
owo... Nawet rzuty kostek s? efektown? 
animacj? z udziafem statkow kosmicznych, 
Imperatora itp. 

Prawd? mowiqc, to po pewnym czasie zacz?lo 
to bye nawet nieco irytujqce (szczegdlnie gdy 
gramy tylko z komputerowymi przeciwnikami). 
Tak duza ilosc bajerkow znaeznie bowiem 
wydtuza czas trwania rozgrywki - im wi?cej 
animacji, tym dtuzej czekamy na kolejny ruch, a 
ilez mozna TYLKO patrzed? Na szcz?scie mozna 
tez samemu ustalid poziom "ubarwienia” gry 
przez te wszystkie animki, rendery i speeche, 
wi?c - jakby ktos chcial - to moze sprowadzic t? 
gr,? praktyeznie do poziomu planszowego 
Monopoly (ale czy warto?]. 

Gwiezdny Monopol 
Monopoly Stan Wars 

"Monopoly" lo gra wymyslona stosunkowo 

niedawno, bo w czosoch Wielkiego Kryzysn, 

przoz bezrobotnego Amepykaninn. Od momenlu 

swoich narodzin trwa triumfalny portion tej gierki 

przez wszystkie rynki swiata. Kompoterowe 

wersje Monopoly pojawiojg sip rowaie czgsto jak 

namolni petenci w biorzo bogatego sponsora. 

Zresztg nie daloj jak dwa-lrzy numery temn 

receazowalibmy nawet taka giorkg, z wytwdroi 

Hasbro. Ta same firma powrocita raz jeszcze do 

lego tematu. I wladciwie nie byloby w tym nic 

godnego wzmianki, gdyby nie dose 

niekonwencjonalny pomyst. Z olio miasta 

przenosimy sip w mroczne czelnscie kosmoso, 

zamiast dolarow sp kredytki, a hrznchatych 

biznesmendw zastppity postacie z... I to wlasnie 

przechodzimy do sedna. Przeniesienio akcji w 

kosmos to w sumie "maty pryszcz". Wazne jest, 

ze to przestrzen kosmiezoa w hardzo odleglej 

golaktyce, w ktorej (jak w rosyjskiej hajee) 

"zyli, byli sobie" bohaterowie Star Wars! Tak 

jest, LncasArts ndzielil swego blogoslawienstwa 

na stworzenie starwarsowskiej wersji Monopoly. 

Woow! 

Na dole: 
Slelanka: Luke powrdclt na 

“short game1', gdy ktos nie ma paru 
godzin wolnego itp. S? nawet pewne 
subtelne zmiany zasad rozgrywki tnp. 
aukeja). Jednak kazdy, kto -- 
kiedykolwiek mial styeznose z tak? 
gr?, tak w wersji planszowej jak i 

komputerowej, nie b?dzie mial praktyeznie 
zadnych problemow z btyskawieznym 
opanowaniem zasad tej mutaeji. Tym bardziej, ze 
i wizualnie gra wyglqda bardzo znajomo; tyle 
tylko, ze plansza jest trojwymiarowa, 
zawieszona w kosmosie i przypomina raezej 

jak?s stacj? 
kosmiczn?. 

I tu przechodzimy 
do tego, co jest 
niewqtpliwe 
jednym z atutow 
tej gierki. 
Realizacja! Nie 
dose, ze mamy 
grafik? 3D i do 
wyboru mnostwo 
postaci ze Star 

Wars (razem z Lukiem, Vaderem, R2D2, 
szturmowcem itp.], to s? one wszystkie bardzo 
pi?knie zanimowane, Oglqdanie ich poruszen po 
planszy (oraz rozmaitych reakcji na wydarzenia] 
jest prawdziw? przyjemnosci?. Dwa, ze wszelkie 
wydarzenia na planszy komentowane s? glosem 
filmowego C3PO, petni?cym tu rol? bankiera. 
Trzy, ze w tie przygrywa nam muzyka ze Star 
Wars. Cztery - co chyba najwazniejsze - gra 
napakowana jest, niezym autobus w godzinie 
szczytu, sekwencjaml z wszystkich cz?sci 

Draco Gdybyscie zapytali mnie “ale czym 
tak naprawd? rozni si? to 
Monopoly od 1001 jej klonow", to 
musiatbym zasadniezo 
odpowiedziec, ze... niezym. I nic 
dziwnego; reguty Monopoly sq 

powszechnie znane i raz na zawsze ustalone, 
stqd nie ma co oczekiwac, ze jakad firma nagle 
wyskoezy z zupetnie nowymi pomyslami - bo to 
tak, jakby wypuscic program szachowy, gdzie 
jakis racjonalizator dolozylby now? figur? do 
zestawu. Naturalnie s? tarn pewne drobne 
modyfikaeje, w rodzaju np. mozliwosci 
wprowadzenia limitu czasu na rozgrywk? czy 

Plusy: 
• bardzo eleklowna 
realizacja 
• osadzenie wswiecie 
Star Wars 
• mozliwoSc gry w steel 

Minusy: 
• brak mozliwosci 
zroblenla save w czasie 
gry 
• przy wfqczeniu 
wszystkicli bajeiDw, din 
kilku niaczy, nalciy mie£ 
iluinizo wolnego czasu na 
zabawp 
- czy nie za czgslo 
oslaliiio mamy gry 
osailzone w ^wiecie Star 
Wars? 

□cena: 

Sam “tylko” lubi? Star Wars [fanatykiem nie 
jestem), wi?c potraktowalem Monopoly Star 
Wars raezej jako ciekawostk?, a nie wydarzenie. 
Ale jesli ktos dostaje odpatu na sam d2wi?k 
muzyki z tego filmu (hi, Mr Jedi & Ugly Joel), to 
smialo moze do mej oceny dodac od 1 do 2 
punktdw. Inna sprawa, ze troch? zaezyna mnie 
martwic tak intensywne eksploatowanie Star 
Wars w grach komputerowych... Ale co tarn! 

Praducent: 
Intsracttve 

WymaEfania: 
Penlium TOO. 16MB RAM.GDtf. 
Wm% 

Dystrybutor: 
Hasbro Poland 
lef, (022} 0262417 

Internet: hiip^flWw.hasbro.tdJTi 
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Feudalism Plus RTS 
Seven Kingdoms_ 

ze niektdre mechanizmy ekonomiczne (i przyj?te 

rozwi?zania) w SK sq mocno mi skqds znane. 

Zaczqtem cierpliwie przedzierad si? przez 

archiwalne numery CDA i znalaztem: gra nazywa 

si? Capitalism Plus. Wprawdzie realia s? w nich 

zupetnie odmiennie, ale podobienstwa 

niektdrych rozwiqzari tak wielkie, ze mozna 

zarzucic autorom SK Jpautoinspiracj?M (obie te 

gry wyszly praktycznie spod tej same] r?ki). 

Lecz zanim przejd? do szczegdtow, to 

czytelnikom CDA nalezy si? przeciez par? stow 

wprowadzenia. 

Seven Kingdoms to gra, w ktorej mozemy 

wcielic si? w przedstawicieli jednej z siedmiu 

nacji (Chinczycy, Japoriczycy, Wikingowie, 

Normanowie, Majowie, Persowie, Grecy). 

Wybor nacji nie jest bez znaczenia - kazda z nich 

ma swoje mocne i slabsze strony. Akcja toczy 

si? w dwiecie fantasy; istniejq tarn tez pewne 

nieludzkie rasy, ktdre zasadniczo nie mieszajq 

si? w rozgrywki pomi?dzy ludzmi, ale kontakt z 

T •iHientr jasowyetf gier 

slrotoyicznych svuipci cslalnio 

I iiravudziwe triutnfv- Nie wiem ca jesl 

tego przyczyng - czy wyeksploatawanle juZ 
wszystkich mozliwych pomystOw, jakie mozna 
wprowadzic w klasyczny RTS, czy tez bardziej 
chodzi tu o pnzekonanie zwolennikow 
rozbudowanych gier strategicznych, ze warto 
kupowac RTSy? A maze to twarcy strategy mart 
juz dose rozgrywanych w turach gier? W kazdym 
razie sypnglo ostatnio grami, o ktorych trudno 
wladciwie powledziefi, czy eg to jeszcze RTSy, 
czy tez juz gry strategiezne, w ktorych akcja 
toczy sig w czasie rzeczywistym (bo jak juz 
napisBtem, przy okazji recenzji Gettysburga, dla 
mnie RTS i gra straleglczna w czasie 
rzeczywistym to sg dwa odrgbne, choc na pozor 
podobne, rodzaje gier). Po Close Combat, Myth i 

wspomnianym juz Gettysburgu znow pojawila sig 
kolejna gra, w ktorej rozgrywka „realtime" nie 
przeszkadza w wytgzaniu szarych komorek. 
Mowatuogrze Seven Kingdoms. 

Mac Abra 

Po prawej u gory: 
Pada soble dnlelek.pada 
soble rtiwno.raz spadnle na 
kwlatek, a raz na... stalek. 

nimi [czytaj: zwyci?ska wyprawa wojenna na ich 

siedziby) owocuje pozytecznymi znaleziskami. Sq 

tez bogowie... Tym niemniej SK to jednak przede 

wszystkim mocno stojqca na ziemi gra 

ekonomiczna z elementami strategii. Wqtki 

militarne sq tu zredukowane do rozsqdnego 

minimum. Wiasciwie to jestem nawet nieco 

rozczarowany - walki praktycznie w niezym nie 

odbiegajq od tego, z czym spotkaliscie si? w 

Warcratf 2. Taktyk? mozna strescid w 

slowach: „kupq mosci panowie”, a 

jak jeszcze mamy par? machin w 

odwodzie tkatapulty, balisty, 

spitfire'y - nie, to NIE jest ten stynny mysliwiec, 

czy armaty - wszystkD na kilku roznych 

poziomach zaawansowania), to juz mato kto nam 

podskoezy. Szczegdlnie jesli mamy juz mocno 

podtrenowanych zotnierzy, pod sensownym 

dowodztwem. Mozna tez walczyc na morzach. 

Jak na strategic - to nie za wiele... chod trzeba 

przyznad, ze komputerowi przeciwnicy walczq (i 

rozwijajq si?l „z gtowq”, nawet na najnizszym 

poziomie trudnosci. 

Moje pierwsze wrazenia z tej gry to uczucie 

ogdlnego „deja vu”. Tzn. Hja to juz widziatem, 

gdzies to juz byto". Zacznijmy od grafiki. Jest w 

miar? staranna, w rzucie izometryeznym, w 

800x600, ale bez zadnych rewelacji; wiasciwie 

nie odstaje od historyeznego juz Warorafta 2 

ani na plus, ani na minus. Nie mog? jej zarzucic 

nic, co by mnie zirytowalo; po prostu ten sam 

uczciwy, profesjonalny poziom, lecz i bez 

nadmiernych wzlotow. Lepiej jest z 

muzykq. Kazda z nacji [o czym 

za chwil?) posiada wlasny 

temat muzyezny i to 

calkiem dobrej klasy. 

Ponadto klikni?cie na 

jakikolwiek oddzial 

wywotuje reakcj? - i 

to w j?zyku danego 

narodu Cnp. po 

japonskuL Natomiast 

nie moglem si? oprzec 

wrazeniu, 

itaerw/SB 
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Po prawej: 
Noworaa dywlzja 
cielklch paHcernych 
kalapull I dobrze 
wyGwIcienlioliilerze... 

No i tak dalej, Z rzeczy godnych wzmianki nalezy 
chyba jeszcze wspomnied o wptywie otoczenia 
na nasze poczynania. A to pada deszcz, a to 

Od ekonomii tu nie uciekniemy, To przeciez 
kr?goslup tej gry. Budujemy od podstaw nasze 
krdlestwo i to bynajmniej nie na ..hurra1'. Aby 
nasze wyjdciowe miasto rozwijalo si? 
harmonijnie i szybko, musimy od razu 
dtugofalowo planowadjego rozwdj; zadnego 
stawiania „na pal?" budowli, 
bo w najlepszym 
razie za par? lat 
(w grze] b?dziemy 
musieli je wyburzac i 
stawiac gdzie indziej. 
Wazne sq kopalnie, ktdre 
stawiamy na ztozach 
wybranego surowca, 
fabryki, ktore 
przetwarzajq 
wydobyte kopaliny 
Cistotne jest, by dana fabryka 
byta ..ustawiona" na te mineraly, ktore 
wydobywa kopalnia), a i plac targowy, gdzie 
sprzedajemy wytworzone dobra tak naszym 
poddanym, jak i kupcom z innych padstw (tamze 
importujemy dobra), to podstawa owocnego 
rozwoju. I to jeszcze nie koniec, a raczej 
poczqtek klopotdw: te wszystkie struktury 
muszq byd ze sob? powiqzane Cco nie oznacza, 
ze np. kopalnia musi wr?cz sqsiadowad z 
fabrykq). Pami?tacie planowanie struktury 
przedsi?biorstwa w Capitalism Plus? Tu jest to 
niemal identyczne... Budynki trzeba stawiad tak, 
by widoczne wowczas specjalne linie Iqczyly 
now? struktur? z mozliwie duzq ilodciq juz 
istniejqcych budowli. 

Miasto [a potem miasta) to nasz rezerwuar sily 
roboczej. Stamtqd rekrutujemy poddanych, 
ktdrych mozemy przeksztatcad na zotnierzy (w 
fortach), tudziez trenowad ich w rozmaitych 
«cywilnych” specjalnosciach (od gornika, 
poprzez naukowcdw do... szpiegow). Ostrzegam 
jednak, ze nasi poddani sq bardzo nerwowi i 
wyposazeni w parametr Jojalnodd". Gdy np. 
zabraknie im jedzonka albo im wi?cej b?dziemy 
ich rekrutowad (tudziez obktadad podatkami), 
tym mniej b?dq nas kochad. Zad w 
ekstremalnym przypadku moze dojsd do 
autentycznego buntu i wojny domowej, w ktorej 

b?dziemy zmuszeni wyciqd w 
pied sporq cz?dd 

niepokornych 
mieszkadcdw swojego 
miasta. Dlatego 
wskazane jest 
stosowanie zasady 

„kija i marchewki" (tzn, bierz ale i 
dawaj - bo masz i takie mozliwodci). 

Naturalnie nalezy dbad tez o lojalnodd zotnierzy, 
gdyz dezercja lub niespodziewana i grupowa 
..zmiana barw klubowych" jest w tym dwiecie 
chlebem powszednim (co za czasy... zadnych 
autorytetdwl), Warto tez pomysled o wiezy, w 
ktdrej naukowcy konstruujq nowe rodzaje broni, 
fabryce produkujqcej owq brod czy karczmie,' 
gdzie mozna wynajmowad najemnikdw albo i o 
porcie. Rzecz jasna wszystko to stono kosztuje. 
Mile jest to, ze nie jestesmy ograniczeni do juz 
istniejqcych miast. Zawsze mozliwe jest 
zatozenie nowego, w wybranym przez gracza 
miejscu. 

Wskazane jest takze, by od razu patrzed nieco 
dalej, niz gi?gajq granice naszego panstwa. Po 
pierwsze sq na mapie inne konkurencyjne 

krdlestwa, z ktdrymi na poczqtek warto 
zawrzed pakt o wymianie handlowej czy nawet 
pakt o nieagresji. Mozna ryzykowad zawieranie 
sojuszy militarnych, domagad si? placenia danin 
od potencjalnych wasali, wprowadzad embargo 
na handel z innym panstwem, zqdad pomocy 
militarnej lub ekonomicznej od sojusznikow itp, 
Mdwiqc krotko, mozemy bawic si? w 

dyplomacj? na calego, Nawet w t? nie do 
konca legalnq: wysytamy szpiega, ktory 

moze byd tez skrytobojcq i 
sabotazystq, Naturalnie istnieje i 

kontrwywiad. Sq tarn takze 
neutralne miasta, na ktore 
mozemy ruszyd ze swoimi 
wojskami lub tez zasymilowad je 

po dobroci (pelny fort w poblizu, by 
„zmi?kczyc" niepokornych, par? 
darowizn a potem plac targowy... 
itp), Na poczqtek nie polecam 

rozwiqzad silowych, gdyz zwykle 
neutralni mieszczanie sq bitni i 
niepokorni, a my stabi, zas 
wyci?cie 3/4 mieszkadcdw w pien 

plus koniecznodd stacjonowania w 
poblizu wojsk, ktdre ttumiq bunty reszty 
mieszczan, bynajmniej nie wplywa korzystnie na 
tempo naszego rozwoju. Ale jak juz poczujemy 
si? pewniej... 

sypie snieg. Czasem zad piorun przygrzeje w 
jakis budynek albo przeleci sobie po mapie 
tornado lub zatrz?sie si? ziemia, robiqc ogolnq 
demolk?. 0 tym (i wielu innych sprawach) 
mozecie szczegotowo poczytac w specjalnej 
encyklopedii, b?dqcej integralnq cz?sciq gry. 
Aha, naturalnie mozliwa jest gra w sieci (max, 
w 7 osob). 

Gra jest naprawd? rozbudowana i jej 
plobcykanie" nie jest kwestiq kilku godzin - 
trzeba tu przysiqsd minimum na par? dni. 
Typowego gracza w RTS moze ona do siebie 
szybko zniech?cid i znuzyd. Zatem polecam jq 
raczej tym, ktorzy juz wyrosli z Warcrafta, a 
jeszcze nie dojrzeli do Cywilizacji czy Capitalism 

Plus. 

Wymagama: 
Pentium {Kh I6WB RAM.CDrt. 
Win 95 

Fraducant: 
FnNtiii SMNtfMiitaiaHfte 

Dystrybutor: 

leL(«22jiMfl9390 
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A gdybym byt mtotkowym? n 
Mageslayer_ 

CZAHNY IWAN 

fizycznych narz?dzi mordu, kolorowe obrazki na 
pewno przyprawiq niejednq osob? o 
przyspieszone bicie serca. Coz bowiem moze si? 

mordujemy jakis gostkow, a przede wszystkim 
gdzie dokonujemy tego r?kodzieta. Mageslayer 
jest grq o charakterze fantasy, czyli, ze 
teoretycznie pelno w niej nagich, umi?snionych 
torsdw, byczych karkow, abdarzonych 
nieziemskq mocq (a nieraz i rozumem), mieczy, 
a przede wszystkim slodkich pi?knosci otulonych 
tygrysimi skdrkami. Z tego wszystkiego ostaly 
si? tylko miecze, ktorymi spotykani w 
katakumbach natr?ci ptazujq nas po gtowie. 
Mageslayer jest bowiem grq mroczq, 
pozbawionq tych krotochwilnych motywow, 
ktore czyniq z twardego fantasy „Harlekiny'\ 
Zarty na bok. Uruchamiajqc gr? przenosicie si? 
do kamiennych krain lezqcych w bliskim 
sqsiedztwie piekta. Wybierajqc jednego z 
czterech smialkdw, musimy pokonac odwieczne, 

obleczone w straszna postac zto. Nie mozna go 
zabic, mozna jednak zneutralizowad poprzez 
zrekonstruowanie starozytnego artefaktu, 
ktorego fragmenty odnajdziemy w kazdej z 
pi?ciu krain (25 leveli w pi?ciu dwiatach). Jak 
tatwo si? domydlic, na przeszkodzie dmiatka 
stanq nieprzyjaznie nastawieni mieszkancy 
tychze krain, ktdrzy zyczliwi turystyce raczej nie 
sq, a to z tej przyczyny, ze wi?kszodc z nich 
umarta dawno temu. Na poczqtku spotkacie 
tylko ozywione, malpopodobne, krwiozercze 
bestie, pdzniej jednak przyjdzie zderzyc si? z 

Raven SittwiPi wtqb nil ostitnlo putting 

dnwkg nigli I przemicy. IP plnrwtzt pnculltny, 

wgdPi]|G pnprznz mraizni kntikumby w Rennie 

2, gdzli Roglldny pnilnt tnlng jlgznnkg”, 

iHiczel mdwlgc przeklnAstwn, hnz obawy, Zn ktid 

znrzucl nun Ink dibragi wychnwinli. Przmnc 

byln, I nwtziR, ale nlc to w pnrtwninlu dn Tiki 

Nn Prlsonors, gdzin uczclwli njgllimy ill 

wplszczenlem pizzuchwilinyGh gangdw, kUn 

opannwnly mlistn ipokiM ppicnlicych Indzl. 

Jiiili ktt! nie pintlgin nlhn nil mint jiuczi 

okazll ZBtknid ilg z wyii] wynlnnlonyH 

ppBdukin, in Inlopnnli, it utppiwitdliwlini 

zabAJitm w INP sbipiktoryziwtly ill nil 

mnlejszq tlnezlg, nil w przulmya Pnttnlu. Byt 

nulinliuilyszilltnytyluwyptinyGkl 

lugesiv wnyefe liktw dibljinych Mir, nlinilij w 

TNT ppziGlwnlkdw dntlnwnln piziiiI (in 

kiwntkl), co zipiwni mill nil Hit, ill wyglgdn 

super. Milgi w pimlicl wiptnlini prznkili, 

6zyn ppgdzil zesladtim dn twltlntkinl, dnplnpi 

gb wybltnj w kuinl Rivn glery dunnli 

zitytutowanej Mageslayer. 

Po prawej: 
Takle diIoIbgzM bardzo 
czeslo spadajq bohaterowl 
na Blows. 

Mageslayer wykorzystuje engine 
z TNP. Zapewne wielu osobom 
przyzwyczajonym do 
klasycznego FPP (czyli 
oglqdania swiata przez oczka 
bohatera: tak jak w Quake, 

Hexenie itdJ, widok matej postaci przemykajqcej 
gdzies w dole nie przypadnie do gustu. 
Osobidcie rdwniez nie czulem si? 
przekonany, dopoki sam nie zasiadtem do 
gry. Okazuje si? jednak, ze taka zabawa 
ma rdwniez 

rownac bitwie, w ktorej przeciwnicy nie padajq 
sztywno na gleb?, ale rozlatujq si? w 

eksplozji ociekajqcych 
fragmentow lub # 

rozkwaszajq w mi?sny 
placek? Moze 

niewiele mowi Warn 
ten opis, ale jezeli 
widzieliscie Mytha i 
efekt jaki robi na 
szeregach 
umarlakow 
porzqdny „koktajl 
Molotowa”, to 
wiecie co mam na 
mydli. 

Zanim jednak 

swoje zalety. Kiedy nasz hero 
stoi na wqskiej, kamiennej iglicy, a 
w przepastnych otchlaniach wokdl kipi 
lawa, na pewno docenicie specyficzny 
sposob obserwacji. A jezeli przyjdzie Warn 
stoczyc pojedynek z kilkunastoma 
przeciwnikami, sypac wokdl czarami, 
uderzeniami ognia i calkiem 

zaangazujecie 
uczucia walczqc o 
lepszq spraw?, 

wypadaloby sobie 
dopowiedziec, po co 
wladciwie biegamy i 

Humer o?/90 
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□kutymi w stal wojownikami czy niezwykle 
niebezpiecznymi magami roznych klas. 
Oczywiscie o takich 
drobnostkach jak atakujqce 
po wielokroc, bardzo szybkie 
skorpiony, czy strzykajqce 
wiqzkq zabijajqcej magii 
„zaby" nie ma co juz 
opowiadac. Dodam tylko, ze 
czym dalej dotrzecie, tym 
trudniej b?dzie przezyc 
(chyba, ze wybraliscie 
pierwszy z trzech poziomdw 
trudnosci). Przeciwnicy 
postugujq si? wowczas nie 
tylko niemal konwencjonalnymi uderzeniami 
magii, ale rowniez specjalnymi sztuczkami, 
ktdre sprawiajq naprawd? wiele ktopotu, 
Moze to bye czar, dzi?ki ktoremu zabici 
powstanq ponownie do walki, innym razem 
umiej?tnosc latania ti sypania na glow? 
bohatera ton czarow lub catkiem zwyczajnego 
zelastwa) czy temu podobne pomysly, ktore 
odbierajq w btyskawieznym tempie ch?c do 
zycia. 

Nuoiiro?/89 

Mageslayer moze nie jest gierq szczegolnie 
zmuszajqcq do myslenia, ale nie o to przeciez 
tutaj chodzi. Lokacje sq swietne grafieznie i 
pomyslowe jesli chodzi o komplikacj?, 
grywalnosc w dech?, muzyezka w sam raz. Dla 
kazdego, kto lubi pociachac troch? tych ZLYCH, 
Magesleyer b?dzie wspaniafq przygodq, 
Przynajmniej tak mi si? wydaje... 

Froducent: 
Havan/tt* IrtlBiaciivts 

Wymagania: 
rad 16MB RAhbCtlNf, 

Oirfirjx OT 

Dystrybutor: 
HU 
[m) G4zaie5 

it erne!: hiiji //wmgimtflacHve. com 

Gdy juz pokonacie wrogie 
armie, trzeba jeszcze 
wykonezye megamaga 
kazdego ze swiatdw. Nie 
dose, ze jest to olbrzymie, 
opancerzone niezym czoig 
stworzenie, to na dodatek zna 
mas? niebezpiecznych czarow. Szefa 
wspomagajq zazwyczaj osobnicy, 
ktorych zaliezylbym do przybocznej 
gwardii, jak rowniez inne niespodzianki 
ktore ujrzycie na wlasne ocz?ta, 
Chwilowo zajmijmy si? jednak osobq, 

prawdziwe cuda, np. czar niewidzialnd£ci czy 
czar szybkosci. W kazdym bqdz razie wachlarz 
dost?pnej magii jest naprawd? bogaty, a 

dodajqc do tego calkiem spore, czysto 
fizyezne mozliwosci naszyeh bohaterow, 

robi si? zupelnie milutko. 

Oczywiscie zabawie towarzyszy cats 
masa mrozqcych krew w zylach 
dzwi?kow, jak rowniez kilka naprawd? 
ci?zkich muzyezek, ktore tylko 

podkreslajq swietny klimat gierki. Dla 
zwolennikow trybu multiplayer rowniez 
przygotowano calkiem sporq ofert?, dzi?ki 
czemu bardzo szybko zaznacie przyjemnosci z 
grania wraz z kumplami [IPX, TCP/IP, modem, 
kabelek]. Najgorszq, a moze najlepszq, 
wiadomosc, zostawilem sobie na koniec. Ogolnie 
giera wyglqda naprawd? czadowo, ale tylko 
wowczas, gdy dysponujecie akceleratorem 

na ktorq 
przygotowano 

ten caly 
arsenal. 

Mozecie grac 
jako Earthlord (krasnolud), Arch-Demon, 
Warlock i Inquisitor [ktory jest kobietq, z 
czego jest troch? radosci, poniewaz mamy 
temat do docinania redakcyjnemu 
Inquisitorowi, ze taki zniewiesciaty). 
Zawodnikow charakteryzujq trzy parametry 
[zdrowie, sila magiezna, szybkosc), ktdre 
oczywiscie sq odmienne u kazdej z postaci. 
Bohaterowie dysponujq rowniez zroznicowanq 
broniq i czarami. Np. krasnolud kruszy kazdq 
czaszk? olbrzymim mlotem, jezeli ma duzo 
many ti nie chodzi bynajmniej o Nte" zielone 
many) rzuca niezwykle skuteeznym, 
czarodziejskim mlotem. Arch-Demon posyla na 
wrogow dwie czerwone kule ognia itd. Czary 
oraz bron stajq si? z czasem coraz grozniejsze 
Cpostac nabiera doswiadezenia i 
umiej?tnosci), jednak najwazniejsze, ze 
dysponujemy specjalnymi czarami i 
przedmiotami, ktore znajdujemy w ukrytych tu 
i owdzie skrzyniach. Niektore czary sq calkiem 
nieczarodziejskie, np. kilka lasek dynamitu, 

Po prawej: 
Dookola penlagramu 
umieszcznno doslepne czary 
I przedmioty, np. sakwa 
'‘zawiera" niewidzialnosc. 

grafiki, Gdy uruchomilem Mageslayera bez 
dopalacza, wrazenie horroru moze bylo wi?ksze, 
tyle, ze z innego powodu. Mowiqc krotko, bez 
akceleratora to tylko pofowa radosci (kto lubi 
kwadratowe rozbryzgi krwi?), a wi?c czas 
ograniezyd wydatki na col? oraz inne uzywki i 
kupic takie ustrojstwo. 
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legalna zresztq), ale na szcz?scie wi?kszosc 
hopkow mozna ominqc, problemem pozostaje 
wi?c tylko odkrycie bezpiecznego przejazdu. 
Poza utrudnieniami w pnofilach drog 
czeka jeszcze zmienna 
nawierzchnia. Nie ma 
mowy op jakto 
miato miejsce w 
Dwojce, 
potozonym 
wsz?dzie asfalcie. Na 
kazdej czekajq 
przynajmniej dwa rozne 
typy nawierzchni, mozna 
wi?c bye pewnym, ze po 
szybkim odcinku po kostce przyjdzie 
si? przetoczyc przez polne drogl przystosowane 
do znaczqco nizszyeh pr?dkosci rozwijanych 
zazwyczaj przez bolidy rolnikow Ctakie z 
pot?znymi tylnymi kotami). Duzo wazniejszy jest 

Mistrzostwa nie sq jednak jedynq formq 
rozrywki oferowanq przez Screamera - chociaz 
bez nich pozostale dwa rodzaje zabawy w 
pojedynk? mogq duzo stracic, zwtaszcza jesli 
chodzi o miejsca dost?pne do zabawy, W 
przerwach mi?dzy ..powaznymi” rozgrywkami 
mozna si? zmierzyc sam na sam z rekordami na 
poszczegolnych trasach (niestety tylko na tych 

udost?pnionych po wygranych mistrzostwach) 
lub zrelaksowac podezas zupetnie niewiqzqcego 
wyscigu na dowolnej z nich [jak poprzednio 
jednak nie wszystkie sq od razu dost?pne], Przy 
braku przeciwnikow nieocenione ustugi w jezdzie 
na czas oddaje widmo bolidu z najlepszego 
przejazdu- mobilizuje nawet bardziej od stopera 
z uciekajqcymi sekundami [jednak wtedy nici z 

pis ostatniej konwersji z Saturna 
zmieszczony zostal w poprzednim 
numerze, Zmiany byty zresztq na 
tyle niewielkie, iz z czystym 
sumieniem mozna mowic o tym 
samym produkeie w zmienionym. a 

i to bardzo nieznaeznie, opakowaniu. Odmiennie 
podeszli na szcz?scie do swego tytulu rdzenni 
pececiarze. Jedyne co pozostalo, to gtowne 
zatozenia. Ponownie do wyboru sq cztery wozy 
plus jeden ukryty. By uzy-+skac dost?p do 
torow innych niz poczqtkowe trzy, trzeba 
przejsc na pierwszym miejscu przez kolejne 
etapy mistrzostw. Dla najlepszych dost?pnych 
jest w sumie siedem tras i wspomniane juz 
cztery bonusowe kotka [a wtasciwie pi?c - z 
zapasowym lub nawet szesc, jesli liezye 
kierownic?). Cala reszta zostata zmieniona. 
Trasy zaprojektowano od zera, nie ma mowy o 
wykorzystaniu starych- nawet w malutkich 
kawateczkach. Sq bardziej pokr?cone i znaeznie 
mniej plaskie. Przy czym nie chodzi li tylko o 
ksztatt terenu, przez ktory biegnq, ale i o samq 
nawierzchni?. Mozna si? o tym przekonac 
nawet w czasie najprostszego rajdu w Chinach, 
gdzie dzi?ki bardzo ..rowno" potozonej kostce 
perspektywa utraty pierwszego miejsca tuz 
przed metq jest zastraszajqco realna. 
Najgorsza pod tym wzgl?dem jest jednak Walia, 
a zwiaszcza droga na skrdty [jak najbardziej 

r Krzyk na trasie 
I Screamer Rally_ 

Pojawienie sip drugiej czpdci Screamera miato zbawienny wplyw na morale wszystkich posiadaezy 
peceta z zylkp rajdowca. Milodnikom tego typu rozrywki pozoxlawaio wczeSniej tylko zazdrosne 
rzucanie okiem na poxiadaezy konxol z ich Sega Rally, ale przy odpalonym Krzykaczu tamci mogli sip 
juz tylko Xlinic. W koAcu lie mozna bylo jezdzie na dwdeh xamochodach po Irzech lorach? A twdrey 
Krzykacza, Milestone, oferowali przynajmniej dwa razy tyle przyjemnnXci, przy lakiej samej, jak nie 
lepszej, oprawie. Nie tak dawno pojawila sip ulepszona werxja Sega Rally, a zaraz pntem Screamer 
Rally, mozna wipe pordwnac wplyw czasu na dawnych Idoli. 

McDrive 

obecnie wybor wlasnej bryki i odpowiednie jej 
przygotowanie- na smiatkow czekaj? po dwie z 
nap?dem na cztery kota oraz na przedniq os 
tbrakuje czegos z nap?dem na tylnq, ale tak 
prawd? mowiqc, to kto takie cudo na rajdzie 
ostatnimi czasy widziat?]. Te drugie sq 
oczywiscie szybsze, ale zachowujq si? gorzej na 
stabszyeh nawierzchniach, co mozna cz?sciowo 
zniwelowac przez odpowiedni dobor opon, 
cisnienia w nich czy twardosci zawieszenia, ale 
duzo lepsze efekty daje maksymalne 
wykorzystanie zalet wybranca na sprzyjajqcej 
nawierzchni - zyskana przewaga w wi?kszosci 
wypadkow wystarezy do utrzymania pozycji 
nawet na trudniejszej cz?sci trasy. 

_ ________________^ 

Humeri im 
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relaksu), Wszystko to powinno bye tak 
naprawd? dopiero rozgrzewkq przed prawdziwq 
walk? - z przeciwnikiem z krwi i kosci. Podobnie 
jak Dwojka, tak i Rally oferuje gr? na dzielonym 
ekranie, przez kabel szeregowy oraz siec lokaln? 
- a dzi?ki temu pierwszemu odpada konieeznose 
kazdorazowego przenoszenia sprz?tuP jezeli 
kumpel mieszka za daleko, by poprowadzic kabel 
na stale. Plusy nalez? si? autorom takze za 
umozliwienie zabawy na dowolnym z torow, a 
nie tylko sposrod juz odblokowanych, jak to ma 
miejsce przy jezdzie w pojedynk?. 

Teraz cos dla nie znajqcych poprzednich cz?sci, 
czyli par? uwag na temat prowadzenia si? 
samochodow. Nadal podstaw? jest jazda 
bokiem, co przy dobrze oddanej pr?dkosci jest 
bardzo przyjemnym uczuciem - po nabraniu 
pewnej wprawy rzeczjasna. Ulepszeniu ulegl 
natomiast system uszkodzen. Wprawdzie nadal 
nie widac ich przy ogl?dzinach z zewnqtrz, ale 
nawet po pierwszej stluczce zmiany staj? si? 
latwo odczuwalne: spada maksymalna 
pr?dkosd, przyspieszenie przypomina bardziej 
malucha niz rajdowy bolid, a na dodatek na 
zakr?tach zaezyna nadmiernie rzucac i zamiast 
wyrywad do przodu kr?cimy si? w kotko. Przy 
czystej jezdzie ma si? jednakze wi?ksze szanse 
wygrania mistrzostw - komputerowi 
przeciwnicy sami zbyt plynnie nie jezdz?, a 
samochodziki tez si? im psuj?... Wielkim 
problemem jest jednak czysta jazda wlasnym, 
wi?c poczqtkujqcym szczerze polecam 
niezniszczalnosc. Podobnie ma si? sprawa z 
automatyezn? skrzyni? biegow - bardzo 
polecana dla poczqtkujqcych, ale po 
odpowiednim treningu lepsze wyniki uzyskuje si? 
przy r?cznej. A skoro juz jestesmy przy dobrych 
radach, to pozwol? sobie na jeszcze jedn? 
drobn? uwag?: bez joysticks jest baaardzo 
ci?zkop a w zmaganiach we dwojk? z kirns, kto 
go posiada, nie ma si? po prostu szans. 

I znowu dla wszystkich. Gra jest napisana pod 
czystego D0S-aP co znajduje odzwierciedlenie w 
bardzo rozsqdnych wymaganiach. Obstuguje na 
dodatek par? popularnych akceleratorow, a 
przy ich pomocy mozna si? na cylindrach 
powyzywac przy podwyzszonej rozdzielczosci i 
szesnastu bitach koloru na piksel. Prezentuje 
si? to bardzo przyjemnie, mimo pojawiajqcych 

Po prawej: 
Jazda przez las to czysla 

przyjemnosd 

si? czasami jednopikselowych przerw mi?dzy 
niektorymi face'ami (trdjk?tamip z ktorych 
zlozony jest obraz). Jest jeszcze przyjemniej 
podezas jazdy we mgle czy w nocy - z 
zapalonymi przednimi reflektorami, ktore 
jednak nie wiedziec czemu znikaj? przy widoku 
ze zderzaka. Skoro juz jestesmy przy 
widokach: procz zderzaka na kamer? jest 
jeszcze miejsce na masce oraz za 
samochodem. Wszystkie bolidy prezentuje si? 
bardzo dobrze - az mito wtqczyc powtdrk? i 
popatrzec na prac? zawieszenia i kol 
skr?tnych - a i bonusowy nie ma na szcz?scie 
wielkosci jakiegos monster trucka. Zas 
muzyka, cdz, zdaj? sobie spraw?, ze nie 
kazdemu musi odpowiadac - styl podobny do 
poprzedniej cz?sci i do opraw dzwi?kowych 

innych tego typu gier z czterema kdlkami w roli 
gtownej. Motyw mozna jednak zmienic w 
podr?cznym menu w dowolnym momencie. a 
takze wylqczyc catkowicie, jesli juz zupelnie nie 
odpowiada gustom. Nie bpdzie to jednak odruch 
charakterystyczny dla wipkszosci graezy. 

Pora na mate podsumowanie. Nie b?d? si? 
odwotywal do Segi, bo od niej lepsza byla nawet 
Dwojka. Lepsze b?dzie chyba porownanie z 
international Rally Championship - subiektywnie 
rzecz ujmuj?c, wol? Screamer’a, mimo 
mniejszych mozliwosci w ustawieniu konfiguraeji 
bolidu. Walka jest w nim bardziej bezposrednia, 
wiadomo czemu cos si? psuje. Wymagania w 
sumie podobne. nie trzeba si? wi?c w wyborze 
kierowad posiadanym sprz?tem - bardziej liezye 
si? b?d? wtasne preference. Wolisz prawdziw? 
walk? na torze - Screamer Rally. Twym ideatem 
s? godziny sp?dzone w garazu - IRC. Chociaz 
pewnie Inquisitor by si? ktocil, ale na szczpscie 
tego tekstu (jeszcze) nie czytaL. 

Praducent: 
Interactive 

Wymagania: 
Pentium 100. lewifl 
RAM»CDti2P Dos/iVin 95 

Internet: http://wwwvie.ci 

Dystryhutop: 
rrs 
teJ.(O^) 6422 M 
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rSega Rally Championship... -< 
I Sega Rally Championship - International Rally 

...i jeden rok poSlizgu. I juz tutaj, na saaiyai 

wstgpie mate wyjaaaieaie - aie chadzi wcale a la, 

2e paialaplidaiy tg grp I teraz, wychadzpG z 

zalaieala JapieJ pdtaa ait wcale" aadrablaiay - 

Jik bawleia pamiptajp zapawna nasi najwierniejsi 

czytelnicy, Jej recenzje akazata sip Ja2 w 9 

auaierze GDA. Tyai niamnlaj... a zrasztp ale 

appzedzajmy faktdw I przyjpzyjmy sip jej nowej 

WBPSji... 

Gem.ini 

owej? Czy aby na pewno? SEGA NPC juz pa raz kolejny (po Daytona 
USA Deluxe) uraczyla nas MMX- 
owym sequelem swej wczesniejszej 
„samochoddwki”. Tym razem „pod 
dluto” poszta Sega Rally 
Championship (obecnie dost?pna z 

dopiskiem International Rally). I tu kubel zimnej 
wody wprost na rozemocjonowane glowy fanow 

cartingu - o ile bowiem w D USA D oprocz 
prostego dostosowania oprawy graficznej gry 
do mozliwosci tego typu procesorow, tworcy 
poszli o krok dalej i zaoferowali mnostwo rzeczy 
nowych, o tyle tu... No coz, nie ma co owijac w 
bawetn? - tu nie zmienito si? nic! tczy tez 
niemal nic - o tym jednak za moment) Co wi?cej 
jedyny potencjalny atut gry - grafika - takze nie 
wydaje si? rewelacyjna. Owszem, ogolnie jest 
bardzo tadnie (fantastyczne tta), ale nadal 
zdarzajq si? ..przeklamy" [przykladowo: kibice 
..przenikajqcy" przez barierki ochronne) czy 
lpgubienie fejsdw*' - zwtaszcza podczas 
poslizgow... 

Rzeczami nowymi sq w przypadku IR jedynie: 
mozliwosc llpodpi?cia" kierownicy, uzywania 
dwu gamepaddw Microsoft Sidewinder i... to 
wszystko! Tworcy bowiem wyraznie preferowali 

wdanie si? w malo istotne szczegoly, niz 
Pluleczenie" najwi?kszej z bolqczek „wersji 
tradycyjnej"! Czyli nadal do dyspozycji mamy 
tylko dwa samochody - Lancia Delta HF Integrale 
i Toyota Celica GT Four; i Cilosc wr?cz zenujqca!) 
trzy zrdznicowane pod wzgl?dem skomplikowania 
trasy. Te ..osiqgi" w porownaniu z innym, ..tylko" 
MMX-owym sequelem rodem rowniez z SEGA 
PC - Daytonq USA Deluxe (8 rewelacyjnych 
wozkow i 6 niesamowitych, w niezwykly sposdb 
^uszczegdlowionych” torow) wydajq si? wr?cz 
niewidzialne... 

Ocena ogolna skladac si? jednak b?dzie z dwu 
elementdw - po pierwsze: przekonany jestem, ze 
sequel Sega Rally Championship mozna bylo 
zrobic znacznie lepiej... Dlatego tez, niejako za 

catoksztalt otrzymuje on 3 [czyzby najnizsza 
nota w catej historii pisma?. J - pami?tac przy 
tym nalezy, ze obiektem krytyki byty zmiany czy 
raczej brak takowych w prnowej" wersji (a sq 
one niezb?dne - przeciez uptynqt juz rok - 
zarowno dla ludzi jak i gier kawal czasu). Z 
drugiej jednak strony sama gra nadal jest 
catkiem niezta (7) i jakkolwiek w porownaniu ze 
swietnq pod kazdym niemal wzgl?dem Daytonq 
wypada raczej blado, to... sqdz?p ze warto si? z 
niq zapoznad. I to wlasciwie tyle. Tylko, ze trzeba 
by wziqc poprawk? rowniez na to, iz jest to 
produkt „zeszlorocznyM i - po prostu - nie 
spodziewac si? po nim zbyt wiele... 

A V 
Praducent:J 
segapc 

Wymagania: 
NflUlimMMX. I6M8HAM. 

WiniJows-QS 

Dystrybutor: 

Internet: 
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pi?kne - szalona jazda jednym z najdrozszych 
wozdw swiata, przemykanie autostrad? 
pomi?dzy szarakami grzebi?cymi si? smutno w 
ich matych samochodzikach, ucieczka przed 
namoln? [a jakze!) policj? - wszystko to zniklo 
jak sen jaki zloty. W jedynce kazdy mdgt 
wyobrazid sobie jak?s fabul? i poczud si? 
tygrysem szos, demonem szybkosci, Niki Laud? 
albo inn? Nigel? Mansel? (che che). Jaki 
natomiast jest cel w robieniu ilus tam kdlek na 
znanej do bolu Cpo kilku powtorzeniach) trasie? 
Po co dodawac ruch uiiczny, skoro podczas 
wyscigu kazdy samochod mija si? przynajmniej 
par? razy, niczym pijanego kroliczka? I co 
najsmieszniejsze, nawet na Pentium 150 gra 
paskudnie Pldrapata", co nie miato wi?kszego 
uzasadnienia w jakosci grafiki. 

Powyzej: - 
Nowe pojazdy I lepsza 
oraflka - czy to wyslarczy 
by wvlqC lease zporlfela? 

Plusy: 

■ 

■ jijjgrrfaAT i Him 

r Wiekszy spee 
I Need For Speed S Special Edition 

M [dp Speed II nie hyl nioira zdaniem 
problem zliyl tidanym. flulorzy popelnili wiele 
Mnycli blpddw, klore oPniiyly jsknse 
produklu. Trasy w nieklirycti miejscacli byty 
kiepskie, immt it wzyledu ita konslriikcie jak 
I irslikp. Brakowaie reolizmu 
chBPaKtEpystyczneflB dia pierwsze] czekci. 

r 

Anakha 

No dobra, 
ponarzekafem 
sobie na Need 
For Speed 2, 
czas na Need 
For Speed 2 

edfug mnie jednym z 
najwi?kszych bt?ddw 
autordw gry byto wyci?cie z 
gry polieji i zrobienie 
zamkni?tych tras. To, co w 
pierwszej cz?sci byto takie 

Special Edition. Czym rozni? si? od siebie? Anop 
przede wszystkim dostajemy prototypowe 
samochody - Ferrari 355 F1p Forda Mustanga 
Mach III oraz Nazca C2. Do kazdego z nich 
dostajemy oczywidcie pi?knie wyrezyserowany 
filmik oraz statystyki. Ciekawostka - tworcy gry 
przypomnieli sobie w kodcu, ze istnieje taki 
koior, jak czarny (przypomina si? stynne 
powiedzenie starego Forda - P1 Kazdy Amerykanin 
moze sobie wybrac Forda model T w dowolnym 
kolorze, pod warunkiem, ze b?dzie to koior 
czarny"). Mamy tez jedn? dodatkow? tras? w 
postaci wyscigu w tropikach [Last Resort) - 
przemykamy si? dzungl?, we wn?trzu wulkanu 
Cserio!) oraz w cieniu piramid. 

Z innych zmian - zostata poprawiona sama 
symulacja jazdy, lepiej oddano zachowania 
samachodu w roznych przypadkach, jak 
zderzenia i hamowanie - wszystko jest o wiele 
blizsze rzeczywistosci (chod nie mnie o tym 
s?dzic, bo nigdy nie ..dachowatem"). 
Przeciwnicy jezdz? tez bardziej z glow?, a 
niektorzy s? po prostu wredni. Ze wzgl?du na 
3Dfx [bo gtownie dla niego opracowano t? gr?) 
zostaf zlikwidowany widok z wn?trza kabiny. 

A teraz gtdwna zaleta tej gry [oczywidcie tylko 
jia 3Dfx). Grafika. Deklasuje konkurencj? i 
wgniata w ziemi?. Wszystkie trasy wygl?daj? po 
prostu rewelacyjnie. Niebo, ktdre do tej pory 
wygl?dato zatodnie (zwtaszcza na trasie 
Outback) jest teraz pi?kne i tadnie 
wkomponowane w reszt?. Swiatla odbijaj?ce si? 
w szybach samochodow, zamglona trasa w 

dzungli, przejazd przez wulkan, snieg, deszcz 
oraz owady rozchlapuj?ce si? na szybie, 
wszystko to niezwykle wprost dodaje smaku 
grze. Nie mowi?c juz o ilosci klatek na sekund?. 
Wszystko to jest po prostu dliezne. I 
dochodzimy do sedna - a mianowicie dylematu 
drobnego ciufacza. Zalozmy, ze jegomodc 
catkiem niedawno zakupif NFS2. Krotko pozniej 
pojawia si? SE. W?tpi?, aby dw jegomosd tylko 
dla trzech wozikdw i jednej trasy wyktadat 
kolejne 150 zl, chyba ze jest maniakiem lub ma 

L*-—aw m'iiJBZ-ahaKMTTsna 
W ^ sj 7 
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za gruby portfel. Lepiej dci?gn?c sobie patcha 
do 3Dfx, a filmiki obejrzec u kumpla. Jezeli ktos 
nie kupit jeszcze NFS2, to teraz moze bye z 
siebie dumny, ze zaczekat i mu si? oplacifo. 

Podsumowanie. NFS bylo przelomowe. Zarowno 
pod wzgl?dem grafiki jak i wyboru samochoddw. 
NFS2 jechato praktyeznie na stawie swojego 
poprzednika. tfdyby nie dost?pne markowe 
samochody, gra ze wzgl?du na trasy i technik? 
jazdy bytaby dose staba. NFS2SE za to jest 
pi?kna grafieznie, chociaz na 3Dfx nawet 
rozjechana zaba na szosie wygl?da jak modelka 
na wybiegu. Poprawiono tez jazd?, dzi?ki czemu 
nareszeie mozna porz?dnie pograd^Pytanie - 
dlaczego ta gra nie wygl?data tak o'd razu? 
Dlaczego dopiero na akceleratorze za 700 zt gra 
wygl?da porz?dnie (przeciez Screamer 2 
wygl?daf zywo i kolorowo bez tego 
„monstrum")? Dlaczego przeci?tny graez ma 
placid drugi raz tak? sam? kwot? za produkt, 
ktdry powinien uzyskad za pierwszym razem? 

Wymagania: 
16MB MM.CDK& 

Q&Wln.95 

Pruducent: 
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Piusy: 
* mJbi 
* w\\$wi 

* tyuaimu 

- fwmsrahp 
* ^uthlivb]i 
Minusy: 

' wnitifmi 
Mtm 

Qcena: 

B 

Smiglowca i szybkie oddalenie si? w celu 
unikni?cia kfopotow. Cafe szcz?scie, ze podczas 
misji bojowych najcz?Sciej towarzyszy nam 
eskorta dzi?ki ktorej mozemy ^ czuc si? w 
miar? bezpieczni, 

I to juz koniec 
opowiesci o maszynach 

dost?pnych dla gracza, Za 
bogaty wybdr nalezy si? duzy plus, 

szczegdlnie za Black Hawka [bo rzadko 
spotykany w symulacjach). 

A jedli juz mdwi? o 
sprz?cie dost?pnym 

w grze, to 
musz? 

wspomnied, ze jest 
go catkiem spare, 

zarowno amerykariskiego 
jak i radzieckiego. 

Oczywidcie jak na gr? spod 
znaku Jane's przystalo, graez 

ma dost?p do dokladnych informaeji o 
wszystkim co wyst?puje w grze (no, moze 

poza budynkamiO, wystarezy bowiem zajrzed do 
swietnie zrobionej encyklopedii, ktdra, oprdez 
opisu i wszystkich parametrdw technicznych, 
pokazuje tez trdjwymiarowy model obiektu. 
Szczegdlnie dobrze wygl?da ogl?dany z zewnqtrz 
Apache, w ktdrym posiadaeze 3Dfxow b?d? 
mogli np, zobaezyd (przez szyb?) pilota i 
strzelca. Wraz z ruchem podwieszonego 
karabinu, strzelec b?dzie obracat glow? itd. 
Longbow 2 pelen jest tego typu bajerdw i 
szkoda tylko, ze teren, nad ktdrym latamy 
wygl?da nienajlepiej, nawet z uzyeiem 
akceleratora. Nie dodd, ze jest „goly" Ctzn, 
zadnych drzew, krzakow, kamieni itd.), to 
jeszcze bardzo monotonny. Wprawdzie bardzo 
tadnie widad pofaldowanie; wszelkie wzniesienia i 
zagf?bienia s? oddane w wspanialy sposdb, ale 
to za malo... Poza tym, grajqc na P200MMX z 
3Dfx i 32 Mb Ram, ze Sredni? ilosci? detali, 
odniostem dziwne wrazenie, ze animaeja nie byla 
nazbyt ptynna. Gdyby teren byl bogatszy a jego 
wyswietlanie bardziej plynne, gra mialaby u 
mnie ogromny plus za grafik?, a takjest on po 
prostu zwyklym plusem, 

Zeby nie przesadzad w krytyce - dzwi?k dostaje 
duzego plusa, Wszyskie odglosy s? naprawd? 
dobrej jakosci (proponuj? sprawdzid noc? w 
ciemnym pokoju z dobrym sprz?tem 
naglasniaj?cym), a potok stdw, jaki dobywa si? 
z gtosnikow, moze doprowadzid do rozstroju 
nerwowego co wraziiwszych pilotdw, Podczas 
misji bojowych bez przerwy otrzymujemy 
komunikaty od innych smiglowcow z naszego 
oddzialu, do tego wtr?ca si? od czasu do czasu 
mily gtos operatora siedz?cego bezpiecznie w 
bazie. 

r Latajqce 
I Longbow 2_ 

Smiglowiec Apache stalsig chyha 

najpopularniejsza piaszyoq w grach symulujgcyck 

helikoptery. Pc raz kolejny mamy okazjp polatac 

tym jakze wspanialym powielpznym czolgiem, tym 

pazom dzlgkl Me Elaclponlcs Apis I depispo oo 

wydaaej gierce Langbow l Ppodukl ten 

sygnowanyznaczkiem Jane's combat 

simulaliORS" juz od semep poczatku odepza 

profesjonalizmem wykonania, co zreszlg jest 

noppig w gpach Jane’s. Nie nalezy sip jednak de 

kodca sugepowad tylntem, bowiem gra zawiera 

symulacj? jeszcze dwoch maszyn, oprdez 

tytulowej. Aby ppzybllZyd mniej zorienlowanym 

maszyny, pried kokpitami klflpych mozemy 

zasigSc, naplsze o nick kilka sldw, zanim przejdf 

dowlasciwejgpy. 

Na dole po prawej 
Eliiv riestrakcjl ApacHa. ierwszym Smiglowcem i to w 

dodatku tytulowym jest AH-64D t; 
Longbow Apache. Nie trzeba chyba 
o nim duzo pisad, bo kazdy milodnik 
powietrznej kawalerii wie o nim, co 
trzeba, jako ze jest to chyba 

najlepsza w swojej klasie maszyna na Swiecie. 
Pierwotnie uzywany jako niszczyciel czolgow, 
Apache stopniowo stawal si? maszyn? coraz 
bardziej uniwersaln? i teraz jego zastosowanie 
jest duzo szersze niz tylko niszczenie wozow 
pancernych przeciwnika. Ow? mnogosd 
zastosowari oczywiscie mozna zobaezyd, graj?c 
w Longbow 2. Jest to glownym celem gry, bo 
latanie dwoma kolejnymi maszynami nie 
dostareza tyle satysfakeji. 

Pierwszym z dodatkowych smiglowcow jest OH- 
58D Kiowa Warrior, zabawka, ktdrej glownym 
zadaniem jest zwiad. Wlasnie do tego celu 
Smiglowiec wyposazono w zamontowan? nad 

Ostatnim Smiglowcem jest UH-60A/L Black 
Hawk. Ta ci?zka i dosd niezgrabna maszyna 
uzywana jest najcz?sciej w celach 
transportowych lub jako lataj?cy szpital. 
Klasyczna akeja to lot na miejsce zrzutu lub 
podj?cie zotnierzy, ostrzal z dwoch karabindw 
zamontowanych w drzwiach po obu stronach 

gldwnym wirnikiem kamer? telewizyjnq z 
laserowym dalmierzem i wieloma innymi 
rzeczami, o ktdrych cywilnym Smiertelnikom si? 
nie Snito. W kazdym razie pozwala mu to na 
obserwowanie wybranego terenu spoza 
przeszkdd terenowych - pilot musi tylko 
wychylid charakterystyczn? kul? nad 
przeszkod?, za ktdr? si? chowa, Aby maszyna 
nie byla calkowicie bezbronna, mozna uzbroid j? 
wczteryStingery [powietrze-powietrze), 
cztery pdciski Hellfire Cpowietrze-ziemia), dwa 
zasobniki z rakietami czy karabiny 7.62mm i 
0.50 csla. Gdyby cate to uzbrojenie bylo 
mozliwe do zamontowania naraz, Kiowa Warrior 

stafby si? 
pot?zn? lecz 
malo zwrotn? i 
powoln? 
maszyn?, 
dlatego pilot 
musi wybrad 
jedn? z 
wymienionych 
opeji. A 
helikopter 
uzbrojony to juz 
cod, wi?c Kiowa 

jest uzywany rdwniez w misjach bojowych - do 
eliminaeji slabiej bronionych celdw, do eskorty 
czy tez jako maszyna wspomagaj?ca Apache. 



W grze mamy do wyboru dwa tryby zabawy; 
.Casual" i „Expert”. Uczciwie przyznajq siq, ze 
trybu ekspert nawet nie uzywalem, bo i na 
casual miatem spore problemy ze ^rednim 
poziomem trudnodci. Cdz, Longbow 2 jest 
jednym z najbardziej realistycznych 
symulatordw dmigtowcdw, z jakimi miatem do 
czynienia. Dlatego kazdemu, niezaleznie od tego 
jak dobre mniemanie ma o swoich 
mozliwodciach, sugerujq najpierw lekturq 
opaslej instrukcji, a potem przejdcie wszystkich 
dostqpnych misji treningowych (jest ich szedd). 
Dopiero takie gruntowne przygotowanie 
pozwala na efektywne branie udzialu w 
pojedynczych misjach bojowych czy kampaniach. 
Tych pierwszych jest dziesiqd i dodatkowo 
istnieje mozliwodd generowania misji losowych. 
A jedli komud i tego jest za malo, moze zagrad w 
jednq z trzech zawartych na krqzku z grq 
kampanii. S3 one kolejnym wielkim plusem gry z 
jednego zasadniczego powodu - sq rozgrywane 
dynamicznie, czyli nie ma odgdrnie 
wyznaczonych misji, ktdre wykonujemy wedle 
wyznaczonego porzqdku, Tu jest inaczej - majqc 
w zapasie kilka dmigtowcdw, kilku pilotow i 
amunicjq, musimy planowad loty bojowe w taki 
sposdb, zeby nasze wojska Iqdowe, nad ktdrymi 
nie mamy kontroli, mogly wygrac. Wszystkie 
niuense gry kampanijnej sq doktadnie opisane w 
instrukcji, ktdrq po raz kolejny polecam (tak: 
polecam, a nie „radzq"l) przeczytad. Jest tez 
dostqpny jest tryb multiplayer, niestety tyiko 
dla czterech graczy. Jak zwykle bywa, taka 
zabawa dostarcza duzo wiqcej wrazeii niz 
normalna „samotnaH gra. 

Longbow 2, pomimo kilku niedociqgniqd, jest grq 
naprawdq dobrq i godnq polecenia kazdemu 
zaawansowanemu milodnikowi symulatordw 
lotu. 

Producent: 
t!e rjrtini^ Arts 

Wymagania: Dystrybutor 
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Pentium 133. i 6MB PAM,00x4, 
Win 95 

Internet: tiHp.yAuww.ea.com 

Apacz ze ztota 1 
Longbow Gold__ 

nas bardzo przyjazne menu, Chyba nikt, kto grat 
wczedniej w staruszka GUNSHIPA 2000, nie 
bqdzie miat z nim ktopotdw. 

Zioia Jane's 
Encyklopedia Jane's jest przygotowana na 

'piqtkq i ustqpuje chyba tyiko tej z .Fighters 
Anthology", Na uwagq zastugujq dlugie filmy 
obrazujqce Longbowa w akcji. 

OajciB mi ztole skrzydis... 
Nie tak prqdko kolego. Zanim zostaniesz 
najlepszym z najlepszych pilotdw wojsk Iqdowych 
armii Standw Zjednoczonych, bqdziesz zmuszony 
przejdd dlugie i wyczerpujqce szkolenie. Opcja 
trening jest bardzo rozbudowana. Obejmuje 
szereg misji (oraz filmikdw i animacji] 
pozwalajqcych zaznajomid siq z maszynq i 
sterowaniem. Misje i filmy sq opracowane 
wrqcz perfekcyjnie, ale animacje robiono chyba 
dla debili. No chyba, ze autorzy gry pomydleli, 
ze amatorzy strzelanin i mordobid zabiorq siq do 
arcyrealistycznego symulatora... Ciqgle jeszcze 
dni mi siq po nocach zloty glos lektora : 
.Longbow jest najnowoczedniejszym 
helikopterem dwiata, maszynq na ktdrej nasi 
doskonali piloci sq w stanie niszczyd nawet 
najpotqzniejsze pojazdy wroga," (zapomnial 
dodad „Boze poblogoslaw Amerykqi"), albo Jo 
jest skrzydto, stuzy do podwieszania uzbrojenia, 
a to jest wirnik, pozwala smiglowcowi latad...". 
W dodatku tych flakdw z olejem nie da siq 
pominqd, co sprawia, ze nasza ochota do 
kontynuowania szkolenia maleje. 

Zlom 
...tqczq siq w zlote kampanie, podczas ktdrych 
poznamy: zlote piaski pustyni w Iraku, zlote 
stepy Ukrainy i zlote szczyty poludniowej Polski 
(Wow!), zlote koreaiiskie slorice, a takze zlote 
wody Kanalu Panamskiego, Dodatkowo mamy 
jeszcze misje historyczne, pojedyncze i szybkie. 
Zadania, jakie przydziela nam dowodztwo, mozna 
podzielid na trzy grupy: uderzenia na tyly 
wroga, eskortq oraz banalne .odszukaj i 
zniszcz". W sumie jest ich okolo 400! 

ZMipi dlo 
zawiera trzy kompakty w kolorze zlotym, 
znajduje siq na nich gra „AH-64D" oraz 
dodatkowe misje Cpakiet Flash Point Korea) 
sprzedawane do tej pory oddzielnie. Oprdcz 
tego dostajemy obszernq instrukcjq i kartq 

referencyjnq. 0 tym, ze nie mamy do czynienia z 
Indianami, powiadamia nas na samym poczqtku 
intro, ktdre nie zmienilo siq wprawdzie od 
poprzednich edycji programu, ale i tak pozostaje 
na wysokim poziomie. Po obejrzeniu intra wita 

ZagaajWitmelau... 

8dyky tak nij Tato aslyszal prcet przypadek 

siswe Apacke, la na pewna przysityby mu na ' 

■y£! rzeki, kaniany, Satiny i prenie nadem 1 

pawimi Kapola Maya. Mi natamiast stale ppzed 

euyma najwspaaialszy Sraiglowiec Swiala, 

Langkaw AH 64... Na iak.cmy-Sipjtaiiaaiaft 

ala nie to jest tamatam tage artykulu. Skepmy sly 

wipe na imzy. Apache lest chyba najkrzydszyia 

kelikepterem Mta ale mime akySnego wyglptia, 

AH-84 jest palginp krenip, malaria sip ppzakanae 

w ad Mansi edycji synuiatera „AH84 

Langkaw", zatylHlewaaej,langkaw 68)4". 

Zloty Lukasz E nczol 

U gory: 
Nie wszyslko ztota, go sIg 

dwlecl • ale ten hellkopler, 
ciinfisle nie Swlecl, lest 
MzyodzlQia... 
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zarzutu. Na Scianach rosyjskich fabryk widac 
nawet malowidla przedstawiajqce wysitek 
wojenny calego sowieckiego narodu. 

Zinin wi'HtaiL. 
...wzrokowo - stuchowe. Dzwi^k jest 
rzeczywiscie wyjqtkowo dobrze zrobiony. Przy 
uzyciu stuwatowych gfosnikdw szybko zmusisz 
sqsiaddw do zakupu helm6w i wyrzutni 
przeciwlotniczych oraz do wystawienia na 
balkonie workow z piaskiem. Grafika? W czasie 
ukazania si? 11AH-64" (koniec 1996 r.) powalata 
na kolana, a teraz jest po prostu srednia. Jej 
atutem jest przede wszystkim plynnosd. Pod 
DOSem na pentiaku 100-133 gra si? calkiem 
swobodnie w 640x480. Gorzej jest pod Win'95. 
Tutaj potrzeba czegoS mocniejszego, bo 
program korzysta z bibliotek DirectX 5.0. Teren 
sprawia wrazenie plynnie pofalowanego^ cieszy 
ladnq teksturq, lecz cierpi na cos, co ja 
nazywam syndromem Commanche. Polega to na 
tym, ze wszystkie szczyty i doliny si?gajq mniej 
wi?cej tego samego poziomu i gdy wzniesiemy 
si? wyzej, to mamy wrazenie, jakby^my lecieli 
nad wielkim plaskowyzem, poprzecinanym 
systemem wqwozdw i dolin. Eksplozje s? 
realistyczne, widac cz?sto rdzne odpadajqce 
elementy celdw, ale raczej nie uswiadczysz tu 
wi?kszych fajerwerkow. Cele s? za to bez 

U gory: 
Parada pancernych watek. 

wzgorzem. Przy pomocy radaru masztowego 
namierzamy przeciwnika, po czym 
niespodziewanie wyskakujemy, odpalamy co si? 
da i ponownie dajemy nura w ddt. Stojowanie 
tego sposobu ataku powoduje, ze jestesmy 
narazeni na niebezpieczeristwo przez bardzo 
krotki czas, lecz wymaga wprawy i ogromnego 
doSwiadczenia. Cz?sto jednak nie mamy si? za 
czym schowac lub skoriczyly nam si? pociski 
Hellfire. Proponuj? wtedy lot koszqcy na 
minimalnym pulapie, Nic nie robi takiego 
wrazenia, jak wyskakujqcy zza zbocza doliny, 
szarzujqcy na petnej pr?dkosci Apache. JeSli uda 
nam si? tylko zaskoczyc przeciwnika, to sukces 
mamy w kieszeni. 

Longbow nalezy do tych najbardziej 
realistycznych symulatorow, w ktorych 
wykonanie jakiejkolwiek czynnosci wiqze si? z 
wcisni?ciem sekwencji bardzo wielu klawiszy, 
cz?sto wspomaganych ALTem lub SHIFTem. 
Model lotu ustawiony na easy, mozna porownac 
z hard w Commanche3. I\la medium zas, 
zapanowanie nad maszynq w ferworze walki bez 
analogowego joy’a i przepustnicy graniczy z 
cudem. Latanie jest jednak niczym w 
pordwnaniu z obslug? awioniki. Podstawowy 
system to IHDSS. Pozwala on na celowanie za 
pomoc? glowy pilota. Polega to na tym, ze 
dzialko porusza si? wraz z ruchami makowki 
naszego wojaka i jest wycelowane zawsze tarn, 
gdzie si? aktualnie patrzymy. To samo tyczy si? 
namierzania celdw dla rakiet. Dodatkowo IHDSS 
jest zintegrowany z laserowym systemem 
celowniczym oraz systemem obserwacji nocnej 
zamontowanym w nosie maszyny. One takze 
obracaj? si?, tyle ze w mniejszym zakresie. Daje 
nam to mozliwosc np. latania w nocy dookota 
wroga i jednoczesnego ostrzeliwania go z 

TuMi/i 

dzialka! IHDSS pracuje w czterech trybach: 
zawisu, nawigacyjnym, przelotu oraz wyskoku. 
Jak widzicie, opanowanie obslugi tego 
urzqdzenia (ktdre jest^bsolutnie niezb?dne do 
ukoriczenia jakiejkolwieimisji) zajmie Warn 
troch? czasu. Wszystko to jednak tylko polowa 
sukcesu. Aby naprawd? pokazac przeciwnikowi 
swoj? klas?, trzeba si? zaznajomic z obslug? 
masztowego radaru klerowania ogniem 
Longbow. Ten sprytny przyrzqd jest 
gmiejscowiony ponad wirnikiem, co umozliwia 
nam obserwacj? okolicy, gdy sami jestesmy 
ukryci za jakqs przeszkod?. 

nitii ihiirpii 

AH-64 Longbow daje nam w tej kwestii szerokie 
pole do popisu. Mozemy wzniedd si? na tysiqc 
metrdw i z odleglosci szesciu kilometrow 
odpalac rakiety Hellfire. Wiqze si? to jednak z 
oznajmieniem swojego istnienia wszystkim 
stanowiskom przeciwlotniczym w okolicy. 0 
wiele bardziej wskazane jest ukrycie si? za 

Longbow to gra bardzo trudna i realistyczna, 
ale i szalenie grywalna. Niestety jej zlote lata juz 
przemin?ly. Wersja Gold jest tylko troch? 
poztocona i na pewno nie odniesie juz takiego 
sukcesu jak jej poprzednik. Radz? si? mocno 
zastanowic przed kupnem, poniewaz wielkimi 
krokami zbliza si? ),Longbow2" z nowymi 
maszynami i obsfugq SDFXa. Jezeli jednak nie 
planujesz zakupu akceleratora i jestes fanem 
symulacji przez duze „S11, to mog? Ci z czystym 
sumieniem polecic Longbow Gold. 

U)-A,£lW 
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Boggle 
Boggle your mind 

SilAWii fi larta twm i stasiiiww 

Isliiti, le szeiiplifB fiziilw tiara sig 

isaiii lifiii rtriiii siii! lie I® pi 

liflMi zpi, M - zapytariB i si w lisle main 

na fflpii, glaszp ttg tefsH Pilaus jifin graly 

przillit pis i srv loiicai. 

Jaspin Jako pierwszego kandydata [ofiarq) 
do zrealizowania moich planow 
proponujq Boggle, inspirowanq innq 
bardzo popularnq grq logicznq: 
Scrabble. Po blizszym zapoznaniu 
okazuje siq, ze Boggle to nie tylko 

jedna niewinna gra, to prawie caly pakiet, zbior 
kilku Jogikow" utrzymanych w podobnych 
klimatach. 

Najpierw zajmiemy siq Boggle Classic, ktdny 
posluzyl jako wzor dla pozostalych czterech 
okazow. Zabawa polega na wyszukiwaniu ze 
zbioru liter utozonych w kwadrat jak najwiqcej 
wyrazow [taka ..Magia liter1’). Aby byto jeszcze 
ciekawiej, w opcjach mozemy ustalic ilosc 
przeciwnikow [do trzech) i ich poziom 
umiej^tnosci, role tq przejmie komputer. 
Myslowa impreza na pewno wzbogaci siq o 
wiqksze emocje gdy ustalimy limit czasowy, w 
jakim musimy odszukac jak najwi^cej slow; 
kategoria ich maze bye zupelnie dowolna 
[przyimki, rzeczowniki, czasowniki...). Za kazde 
stowo otrzymujemy jeden punkt, ale w 
przypadku gdy przeciwnik [przeciwnicy), rowniez 
bystro wygrzebat ze zbioru liter to samo 
wyrazenie, punktu nie dostajemy. Wygrywa ten 
[na punkty), kto znajdzie jak najwi^cej slowek, 
ktorych oponenci nie zdolali zauwazyc, Powyzsze 
zasady obowiqzujq rowniez w trdjwymiarowej 
odmianie ..klasyka": BreakAway Boggle. Na 
ekranie widzimy szescian skladajqcy si? z 
kilkunastu kostek, na ktorych widniejq losowo 
wybrane litery, kontynuujqc swojq slownq 
kruejatq, mozemy wykonywac dowolne obroty 
obiektem. W miarq postqpow, zaznaczajqc 
kolejne slowa, kostki znikajq i pojawiajq siq te, 
ktore umieszczone sq ..wewnqtrz" figury. Gra 
trwa dopoki mamy limit czasu lub nie bqdzie juz 
mozliwe zlozenie jakiegokolwiek sensownego 
wyrazu. Sprawa wyglqda nieco inaezej przy 
Battle Boggle, ktora zgodnie ze swojq nazwq 
zmusza do wziqcia udzialu w slownym 
pojedynku; przeciwnikiem moze bye komputer 
albo osobnik ch^tny do tej zabawy. Kazdy z 
uezestnikow ma do dyspozycji kilka kostek tz 
literami). „Krwawa” walka odbywa si? na polu, 
ktore stopniowo zapelnia si? malymi 
szescianami ukladanymi przez nywali. Istota gry 
jest wciqz taka sama i niezmienna, polega na 
odnajdywaniu jak najwiqkszej liezby slowek w 
zbiorze liter. Wchodzqc do czwartej ..komnaty 

tortur" na podstawie poprzedniczek mozna 
latwo siq zorientowac na czym bqdzie polegac 
..mqczarnia", zmienia si? tylko otoezka samej 
gry. Tym razem kostki latajq sobie w powietrzu 
prosto w naszq twarzyezkq, az strach 
pomyslec, cq by byto, gdyby nie kineskop 
monitora. Gdy one sobie tak beztrosko fruwajq, 
my oczywiscie jak najszybeiej [zanim swisnq nam 
koto ucha) wylapujemy sensowne wyrazenia, 
jesli uda nam si? pochwycic co najmniej trzy 
przed uplywem jednej minuty, przechodzimy na 
wyzszy ttrudniejszy) poziom i tak do korica, az 
do „przegrzania” si? naszego umystu. Ostatnie 
juz zmagania stowotworeze polegajq na... tym 
samym, co zwykle, z tym, ze kostki ulozone sq 
na dnie ..studni” i co pewien czas majq ochotq 
na malq wqdrowkq w gore, my musimy jak 
najdtuzej utrzymac je w Mdepresji". Jak? 
Oczywiscie ukladajqc z nich slowa... 

Naszym zmaganiom towarzyszy mila sciezka 
dzwiqkowa obejmujqca gatunkowo zarowno cos 
zwiqzanego z muzykq powaznq jak i przyjemne, 
skoczne wspolczesne melodie; muzyka zostala 
nagrana jako pliki audio, dlatego z powodzeniem, 
mozna odtworzyc jq tbez koniecznosci 
uruchamiania gry) w odtwarzaczu ptyt CD. 
Efekty dzwiqkowe wewnqtrz gry rowniez sq 
catkiem mite dla ucha. Tak samo jak oprawa 
muzyezna gry wplywa na nasze uszy, tak i 
grafika dziata przyjemnie na nasz narzqd wzroku. 
Estetyczne i bajeeznie kolorowe tta, peine 
fantazyjnych ksztattow ukojq niezym balsam 
nasze zmordowane umysty. Jedynq rzeczq, 
ktora wybitnie nie przypadla mi do gustu to 
sposob, w jaki obracamy szescian w BreakAway 
Boggle, niestety daleko mu do plynnosci i mozna 
siq trochq podenerwowac, widzqc jak 
trojwymiarowa figura zamiast wykonac piqkny 
obrot o 180 stopni, zmienia swq pozycjq 

U gory: 
Sprawdi, czy lestes dobry 
w le klocki? 

stopniowo i fragmentaryeznie. Co ciekawe im 
bardziej zmniejsza siq liezba kostek skladajqcych 
siq na szescian, tym lepszej jakosci sq piruety 
figury. Fakt, ze w opcjach mozemy ustalic detale 
dotyczqce grafiki, ale zmniejszajqc efekty 
[ksztatt kostek, cieniowanie), ktore poprawiq 
szybkosc operaeji, gra wiele traci na swym 
wizualnym uroku. 

Ten rodzaj zabawy mogq raezej polecic jego 
wytrawnym zwolennikom i nikomu wiqcej, 
natomiast znajomosc przynajmniej w stopniu 
podstawowym chociaz jednego z jqzykow obcych 
jeszcze bardziej zawqza krqg odbiorcow Boggle. 
Jesli jednak wezmiemy pod uwagq fakt, iz dziqki 
zabawie mozna poszerzyc swq jqzykowq wiedzq, 
to gra nabiera walorow edukacyjnych, a zatem 
bardzo pozytecznych. Ciekawa jestem czy 
fanatycy sieciowego grania zainteresujq siq 
tego typu zabawq, poniewaz w Boggle mozna 
grad „po kablu" jak i przez Internet, bye moze 
bqdzie to calkiem nowe doswiadezenie, a na 
pewno inne od tego, ktore towarzyszy 
„zabijacko-napadackiemu" pogrywaniu. Jesli 
lubicie uczucie przegrzania siq mozgu, 
umystowych mqczarni, nieobce i nie straszne 
warn sq perspektywy wielogodzinnego myslenia, 
a w ogole to jestescie prawdziwymi 
omnibusami, z czystym sumieniem mogq polecic 
warn Boggle. Calej reszeie proponuje...aby 
sprobowali zagrad, poniewaz wbrew pozorom 
gra jest warta uwagi. 

Plusy: 

-nimciriftitai 

Mlriuay: 

Wymagania: 
486DK/66 8MB RAM,CDx2. 
Win 95 

Producent: 
Hasbro Interactive 

Dystrybntor: 
Hasbro Pofonrj 
ici, (0^?) &m\7 

Internet: htlp://www hasbro com 
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Recenzje 

r Cata wyspa z klockdw LEGO 
LEGO Island| 

flz trudno uwierzyC, ze LEGO Group istuieje i 
lowarzyszy dzieciom (oraz nam - bardziej juz 
dorostym ..dzieciom") od 1032 roku, a wipe 
przez 66 lal... Poczathowo jedaak zabawki 
oznaezone slowem LEGO (aola beae bgdgcym 
zaatawienieai pierwszych sylab dwu dubskich 
wyrazdw, a oznaczajacym tyla, go ..baw-sip- 
swietnie") wcale oie przypoiainaly dzisiejszycb 
kalorowych klockdw. Byly to bowiem... 
drewaiane aulka! I kto wie, jak potoczytyby sip 
dalsza laay tega rodzioaago jnleresu", gdyby nie 
idea i opatealowanie pewnego, pozoraie prostego 
pomystu - charakterystyczaych ..cegietek" 
pazwalajgcych aa Igczeaie ich ze aobg i, dzigki 
teaiu, uzyshonie wiaiciwie dowolaego alekiu! N 
tyailo iBoaiaacie dla LEGO rozpoczgla alg dwielaa 
passa, ktdra nieppzerwanie trwa do ML. Dzid 
bowiem LEGO Group jest aajwigkszyai (tak 
ppzynajmoiej wynika z badan rynku) 
ppzedsigbiorstwem w Europie. Zakres jego 
dzialalaodci wykraeza znaczqco poza produkcjg 
wspauialych zabawek. Znakiem LEGO opalrzone 
sg rdwniez artykuly szkolae i odziez (LEGO 
UFE61YLE), a takze (od aiespeina dwu lat) - 
programy i gry komputerowe (LEGO Media 
lulernalioual). Te ostatnie, co jest chyba 
aczywiste, iuleresujg nos (jakby oie bylo - 
graezy) aajbardziej. 

Gem.ini No wlasnie - w ostatnim czasie 
bowiem pojawila si? pierwsza z 
planowanych przez LMI gier - o 
tytule LEGO Island. Natychmiast 
tez, kierowany sentymentem 
pochodzqcym z nie tak znowu 

odleglego dziecinstwa i wspomnieniem 
beztroskich zabaw klockami na dywanie 
(ech!...), postanowilem si? z niq zapoznad. 
Zastrzegam jednak, ze nie mag? bye traktowany 
jako catkowicie obiektywny obserwator. Jestem 
bowiem catkowitym maniakiem idei klockdw 
LEGO - a trzeba pami?tad, ze sq one nie tylko 
swietnq zabawkq, ale i genialnq pomocq 
dydaktycznq... (i niech no ja dorw? tego 
..giganta”, ktory t? cudownq rzecz oblozyl 
clem...]. No, ale o czym to ja mialem mdwic? 
Aha - juz wiem! A zatem... nie, jeszcze nie, 

HumerlMa 

Ocena: 

7 

lopoproslu 
.jrawdziwy" swial i 
klockdw LEGO 

Riecozbyioboyi 
jreScig" ■ malo zadao, 
lokaeji 

jeszcze niewielka uwaga - otdz aby w pelni 
docenic jakosc grafiki, nalezy dysponowac 
akceleratorem grafiki 3D lub w najgorszym 
przypadku - technology MMX. Gra co prawda 
daje si? uruchomic w systemie - ..model wyspy: 
prosty; tekstury: proste; kolory: 256”, ale 
wdwczas tracimy cale ..klockowate" wrazenie i 
chyba takze gubimy gdzies nastroj, czyli element 
w LEGO Island najistotniejszy... No a teraz 
wreszeie - juz bez przeszkod - mog? 
powiedziec, ze... 

^...nasza fantastyezna wyprawa na LEGO 
Wysp? rozpoczyna si?! 

A oto dlaczego fantastyezna! Otdz 
miejscem, w ktorym przyjdzie nam sp?dzic 
kilke przemiiych chwil 
b?dzie wirtuBlne | f 

miasteezko LEGO 
Niemal w catoici 
sktada si? ono i 
elementow znanych zapewne LEGO 
fanom. Oni na pewno bez trudu 
rozpoznajq poszczegolne ..budynki" - 

wloskq pizzeri?, bank, szpital, latarni? morskq i 
wiele, wiele innych... Oczywiscie kazdy z nich 
mozemy adwiedzic. Wysp? przemierzamy za 
pomocq kilku srodkdw lokomocji - roweru, 
samochodu, deskorolki tpolecam!) a nawet 
smiglowca (!) czy... wtasnych plastikowych 
nozek. Wi?kszosc z nich musimy zresztq 
wczesniej samodzielnie ..zbudowad" z 
poszczegolnych klockdw LEGO! Ale zaraz, 
zaraz... Jak to - ..plastikowych nozek"? Ano 
wlasnie tak. Jako, ze na LEGO Wysp? wst?p 
majq tylko ..LEGOludki” musimy si? w takowego 
wcielid. Wyboru dokonujemy sposrod pi?ciu 
postaci (przy czym nie oznaeza to wcale, ze 
wybieramy jq na zawsze - w kazdej chwili mamy 
mozliwodc zmiany). Kandydatami sq same znane 
i powazane (z roznych wzgl?dow] przez innych 
mieszkafiedw postacie: policyjne rodzenstwo 
Brick oraz czlonkowie wfoskiej rodziny Brickolini, 
prowadzqcy na Wyspie pizzeri?... A jezeli 
jestedmy juz przy „wyspiarzach" - wsrod nich 
nie brak indywidualnosci; wezmy na przyklad 
piel?gniarzy - przeciez to calkowite cymbaty [to 
takze stychacl), dla ktorych niezym szczegolnym 

jest przewozenie ambulansem na sygnale... 
pizzy! Jak sami ttumaczq - to 

przeciez najlepszy sposob, by nie 
zdqzyla ostygnqc... Innym 
dobrym przykladem moze bye 
chociazby nieco zwariowany, 

mruczqcy do siebie listonosz; i 
tu niewielka dygresja: idealnie 
dobrany glos i piosenka (czy 
raezej mruezanka „Ani deszcz, 

ani snieg..." sq bez 
przesady wspaniale! 

Zresztq kazdy Judzik" 
na Wyspie zyje 
wtasnym zyciem, 
dokqds zmierza, cos 
robi... - po prostu 

)iumer02/gn 
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i alejek. Wystarczy jednak wydrukowac map? 
obszaru (opcja programowa!) i nikt raczej nie 
moze miec ktopotow z dotarciem w okreslone 
miejsce. Awtasnie od szybkiego (acz 
sensownego!] przemieszczania si? zalezy w 
duzej mierze powodzenie calej misji, Zresztg tak 
wlasnie rozumiec nalezy okreslenie gry jako 3D 
Action (!) Adventure... 

profesjonalni aktorzy (gtosy), muzycy, 
animatorzy. To ich zasfugg jest tgcznie ponad 3 
godziny animacji i 90 minut muzyki. Z tym tez 
wigze si? kolejna (niejako dodatkowa) atrakcja 
wyspy. Stanowi jg stojgca nieopodal Pizzeri 
szafa grajgca. To dzi?ki niej b?dziemy miec 
okazj? wysluchania kilku nie pojawiajgcych si? w 
trakcie samej gry utworow - od punka (bez 
obaw - odpowiedniego dla adresata), przez 
country, po muzyk? symfoniczng. Co ciekawe - 
jedng z piosenek spiewa (z uroczym wloskim 
akcentem) Mama Bnickolini, czyli jeden z 
potencjalnych gtownych bohaterow! Mimo to 
jednak moim osobistym faworytem i tak 
pozostaje pogodna (by nie powiedzied sfodko- 
popowa) piosenka „Brick by brick" (klocek po 
klocku). Oczywiscie w tak krotkim tekscie nie 
sposob chodby wymienic pozostalych atrakcji, 
jakie oczekujg na Wyspie. A nawet jesli by to 
byto mozliwe, to chyba mijatoby si? z celem - 
wszak to samo poznawanie rzeczy nieznanych 
daje najwi?cej satysfakcji! Chodby tez tylko z 
tego to powodu LEGO Island jest grg wart? 
zainteresowania. Dowod? Dowodem jestem ja 
sam! Przeciez mimo iz z calg pewnoscig nie 
„mieszcz? si?" w sugerowanym przedziale 
wiekowym adresatow LEGO Island, to jednak 
sp?dzitem na tej uroczej wyspie kilka naprawd? 
beztroskich chwil... I - zastrzegam - zamierzam 
tam wracac! 

t - 1 Producent; 
LEGO Media International 

Wymagania: BystrybutDr: 
Penlium MMX, 16MB HAM, 00*2. 
Windows 95 

Opllmus S.A. 
tel.(018) 437797 

Internet; tmp://www.mirtdscatwulc.com 

u 

jest sobg! Mite jest takze to, ze wszyscy z 
nich zawsze majg czas, by przystangc i 
pogaw?dzid przez moment... I wlasciwie 
jedyng roznicg LEGO pudelkowego i 
komputerowego jest to, ze tutaj „LEGOludki” 
sg animowane. I to jak! Usmiechajg si?, 
mrugajg oczkami, poruszajg ustami podczas 
mowienia, gestykulujg (niejednokrotnie 
przekraczajgc mozliwosci ruchowe 
plastikowych stawow)... Z tym ostatnim 
jednak wigze si? rzecz, ktdra mnie osobiscie 
(przy czym pami?tac nalezy, ze ze wzgl?du na 
wiek nie jestem idealnym adresatem LEGO 
Island) nieco irytowala. A bylo nig catkowicie 
..nierealistyczne" zachowanie si? Judzikow". 
Podczas moich zabaw zawsze traktowatem ich 
jak ludzi - nawet kr?cgc gtowkg, nie 
przekraczatem pewnej naturalnej dla ludzi 
granicy, a juz na pewno nie pozwalalem, by 
korpus zwrocony byl w przod, gtowa zas - w 
tyl. Tutaj zas nie majg one obiekcji, by bawic 
si? czyjgs (lub, co gorsza - wtasng!) 
glowg czy r?kg, a nawet rozpadac si? na 
poszczegolne elementy... A tak wtasnie 
dzieje si? - przyktadowo - z potrgconymi 
przechodniami! 
Bez obaw jedi 
- w chwil? 
pdzniej sg juz 
oni w pelni 
sprawni! 

Choc ogolnie wyspa nie jest duza 
(co osobiscie zaliczam raczej na 
minus), to co mlodsi wiekiem 
wielbiciele LEGO mogg poczuc si? 
nieco zagubieni w plgtaninie uliczek 

No i swietnie - co jednak oznacza J(przygoda”? 
Otoz w kazdej chwili mozemy zadeklarowac si? 
komus pomoc, Zadania te Cktore nota bene sg 
swietng zabawg) to przyktadowo dostarczenie 
klientowi pizzy czy zastgpienie nieobecnego 
kierowcy ambulansu pogotowia. Jedno z nich 

zresztg przypadkowo zmieni si? w walk? 
o istnienie catej LEGO Wyspy!!! 
Ktore? Podpowiem tylko tyle, ze 
wykonac je moze tylko Pepper - 
„chlopiec" dostarczajgcy pizz?... 

Ogolnie LEGO 
Wyspa 

stworzona 
zostata zgodnie 

z obowigzujgcym w LEGO Group 
mottem ,,tylko najlepsze jest 
wystarczajgco dobre". Gr? 
przygotowano i dopieszczono w 
najdrobniejszych szczegolach - 
przy jej tworzeniu brali udziat 

•L. 
im\m Hume! 82/98 
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Stuzyd i chronic 
G-Police 

duz? szybkosci? i przyspieszeniem, a 
jednoczesnie mozemy korzystac z wszystkich 
zalet helikoptera [zawisanie w powietrzu, lot z 
minimalnq pr?dkosci?, lot w pionie i poziomieL 
Standardowym wyposazeniem Havoca jest 
szybkostrzelne dzialko bez limitu amunicji, ktore 
jednak przy zbyt intensywnym uzytkowaniu 
moze si? przegrzac i chwilowo odmdwic 
wspolpracy. Broh ta jest efektywna na 
niewielkie i lekko opancerzone pojazdy, ale 
szybko okaze si? zbyt malo wydajna. Warto 
przerzucic si? wtedy na laser (tez bez limitu 
amunicji i rowniez si? przegrzewa], ktory ma 
znacznie wi?kszg sil? razenia, za co placimy duzo 
nizszq szybkostrzelnosci?. Do tego dochodzi cala 
masa limitowanych rakiet (niekierowanych, 
kierowanych i samonaprowadzajqcych si?] 
rozmaitego typu, kilka rodzajow bomb Cod 
bombek kasetowych, po 500-kilogramowe 
bombiska, ktore radz? zrzucac z duzej 
wysokosci, bo inaczej zgasi nas fala 
uderzeniowa), a takze takie ustrojstwa jak np. 
flary, ktorymi markerujemy podejrzane miejsce 
[a za chwil? jest tarn az niebiesko od 
migoczqcych na policyjnych pojazdach 
..kogutow"). Rzecz jasna na poczqtku mamy 
dost?p tylko do niewielkiej cz?sci arsenalu, ale 
nie od razu Krakov zbudowano (kazdy, kto pogra 
w G-Police szybko doceni ten „krakowski" 
dowcip, che che). 
Wyczerpang amunicj? uzupelniamy na 

Spin™ mhk Hi sytej?: wlasale ostr-p 

slpfloi iiiiiiie poiski, Mfeiistii 

rtinta teipft i WGlfofe bo opts iwsgtep 

■pliM, mmm pepiBlwe I tekitee 

Mi. Reflutepiifpflii#, na 

Mflitotwelite tliWka i tat iwip 

m\mu dmzcz dtogtej ierll a Wli wi’ign 

szRfhiijn wp» witeme btyski slspl^i 

pnoislow; sM (Msiie«lg ftzlwiwp 

pszycfa i will iffoBzitw. fluslall Jep pwy 

siliiik zbczvn si? pi, nmm m, plujg 

»ipii pipiiBp iipii, a p@ cliwili chip 
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still na \\mmU, mi jnj liak M fpi, Mpi 

st] oil teas lyji i«i wiiWKi). 

Peter Pan 

zy to recenzja jakiegos nowego 
symulatora lotu? I tak i nie. Tak, 
poniewaz w grze siedzimy za 
sterami pot?znej latajgcej maszyny 
bojowej. Nie, poniewaz nie o 
symulacj? tu chodzi. A w ogole 

U gory: 
Tu uzupelniamy amunicj?. 

Po prawej na dole: 
Czas Apohalipsy wlasnie 

Psygnosis. Ci, ktorzy kiedys odpalili sobie demko 
zawarte na jednym z poprzednich kompaktach 
CDA, usmiechaj? si? juz z blogosci?. I mnie japa 
rozdziawila si? od ucha do ucha, gdy w koncu w 
redakcji pojawila si? ta gierka. Nic zreszt? 
dziwnego; G-Police to bez wgtpienia jedna z 
najwspanialszych, pod wzgl?dem wizualnym 
[choc nie tylko), gier, 
jakie w ogole 
powstaly na PC-ta. 

Jest rok 2097, 
znajdujemy si? na 
Kallisto, jednym z 
satelitow Jowisza, w 
okrytym kopulq 
miescie. Siedzimy za 
sterami AGBO Havoc, 
ktory wprawdzie 
przypomina 
helikopter, ale jest 
dodatkowo 
wyposazony w silniki 
odrzutowe. Dzi?ki 
temu dysponujemy 
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Pa lewej na dole: 
Widoczny fragment kopuly 
ostaniajqcel mlaslo oraz 
cod, co ulamek sekumly 
wcieSnIel hyto wroga 
maszynq. 

bardziej, ze kolizje z budynkami, podtozem i 
koputami nie czyni? nam praktycznie zadnej 
szkody [poza wytraceniem pr^dko^ci]. W 
wypadku ci?zkich uszkodzen mozna po prostu 
wyl?dowad w jakims zautku i odczekad chwilk? 
to ile sytuacja na to pozwala), by zregenerowac 
ostony i powrocic do akcji. Jest to idealne 
rozwi?zanie w misjach, gdzie towarzyszy nam 
skrzydtowy, ktdry w czasie naszego ..relaksu" 
b?dzie dbat o to, by nad przest?pcami nadal 
wisiat „bicz bozy11 i by nikt nie zaszedt nas od 
tytu. 

Teraz pora przejsc do tego, co robi w tej grze 
wr?cz przygniatajqce wrazenie. To jej realizacja. 
Autentycznie bruzdy w mdzgu mi si? wygtadzify i 
czoto sfilcowalo, gdy zobaczyfem po raz 
pierwszy jej demko tprzez trzy dni przechodzifem 
przez nie po przynajmniej 5-10 razy dziennie). 
Wrazenia s? po prostu szo-ku-j?-ce!N Klimat 
gry przypomina do zludzenia film Blade Runner 
tautorzy zreszt? nie ukrywaj? tej inspiracji), na 
co wielki wpfyw ma zrdznicowana architektura 
miast, przypominaj?cych tez Gotham City. 
Miast groznych i pos?pnych, catych w br?zach i 
szarosciach, ale ozywianych dziesi?tkami 
kolorowych reklam, z ulicami, na ktdrych ti nad 
ktdrymi) rojq si? cywilne samochody, z 

wyznaczonych do tego celu platformach. 
Nasza maszyna nalezy do organizacji o nazwie 
G-Police, ktdrej zadaniem jest tjak kazdej policji) 
„sluzyc i chronic". Stuzymy prawu i chronimy 
cywilnych mieszkancdw przed skutkami 
nieformalnej wojny, jakie tocz? pomi?dzy sob? 
wielkie korporacje ta 
takze przed tymi 
mieszkancami miasta, 
ktdrzy postanowili 
dzialac w ..szarej 
strefie" na szkod? 
spoleczenstwa). My zas wcielamy si? w skdr? 
Jeffa Slatera, jednego z najlepszych pilotow 
tych czasow, ktory wstqpit w szeregi G-Police, 
by wyjasnic spraw? tajemniczej smierci swej 
siostry trowniez nalezqcej do tej organizacji]. 
Przed nami okofo 35 kolejnych niebezpiecznych 
misji. Co nalezy do naszych zadan? Patrolujemy 
ulice miasta ta wlasciwie miast, poniewaz akcja 
rozgrywa si? w wielu odr?bnych 
miejscowosciach, polqczonych z sob? 
specjalnymi tunelami), na wysokosci od zera do 
ponad 300 metrow, wyszukuj?c tych, ktdrzy 
naruszaj? prawo. Czasem sami wkraczamy do 
akcji, czasem wystarczy tylko namierzyc 

przest?pc?, a reszt? zajmie si? najblizszy 
posterunek, wysyfaj?c liczn? ekip? powitaln?. 
Niektorzy przest?pcy zreszt? wcale si? nie 
ukrywaj?, atakuj?c w bialy dzien struktury i 
pojazdy konkurencji, ale s? i tacy, ktdrzy udaj? 
niewini?tka tnp. przemytnicy). Aby ich wyluskac, 

nalezy uzywac 
skanerow, ktdre 
nieomylnie 
wykryj? 
kontraband?. 
B?d? tez misje, w 

ktorych np. musimy ochraniad jad?cy na akcj? 
policyjny oddziat czy jakiegos rz?dowego VIPa 
itp, Albo tez dledzic podejrzanego, wisz?c mu na 
ogonie ti to tak by ans nie widziat, a 
jednoczesnie by nie zgubic tropu - nie jest to 
tatwel). Ot, zmudna, codzienna, policyjna 
robota, urozmaicana od czasu do czasu 
lokalnymi wojnami, z udzialem masy czofgow, 
mysliwcdw, a nawettakich (lkieszonkowych 
pancernikdw". Czasem zreszt? zatozenia misji 
zostan? zmienione w czasie jej trwania, radz? 
wi?c dobrze wsluchiwac si? w radiowe 
komunikaty, bo inaczej szybko pojawi si? 
komunikat ..mission failed" i b?dziemy musieli j? 

powtarzac. Zdarza 
si? to nam duzo 
cz?dciej niz smierc 
na polu chwaty, 
poniewaz nasza 
maszyna jest 
pot?znie uzbrojona 
i opancerzona, a 
takze wyposazona 
w systemy 
autonaprawcze. 
Prawd? 
powiedziawszy, 
trzeba si? sporo 
napocic, by 
utracic Havoca 
(no, nie 
zawsze. J. Tym 
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gdrujqcymi nad calodciq ogromnymi [tak z 200- 
250 metrdw) drapaczami chmur i wiezami 
wiertniczymi (?), buchajqcymi od czasu do 
czasu strugami ztocistego ognia. A jak juz o 
ogniu mowa... Ludzie, jakie tarn sq *#&@ 
efekty dwietlne!!!! Tego nie wyraz? stowami, bo 
jak za pomocq parunastu dost?pnych w naszym 
alfabecie literek oddac tak niesamowite 
wizualnie zjawiska?! Malownicze eksplozje, 
ptomienie wylotowe silnikow (ktore potrafiq tez 
efektownie plonqc), smugowe pociski dziatek, 
odlepiajqce i roznokolorowe promienie laserow, 
pdtprzezroczyste kt?by dymu, przycmione szyby 
w budynkach... nic tylko przylepic nos do 
monitors i wchfaniac caiym sobq ten midd 
plynqcy z ekranu presto w serca graezy. 

Nasz pojazd mozemy obserwowac z kilku 
roznych uj?c kamery Cm.in. z kokpitu oraz 
wirtualnego kokpitu a takze z perspektywy 
zewn?trznej). I nie jest to bajerek - walki 
powietrzne toezy si? najlepiej, siedzqc 
bezpodrednio za sterami Havoca, ale juz 
patrolowanie czy bombardowanie, jest duzo 
efektywniejsze gdy widzimy nasz helikopter 
[jetcopter?) z zewnqtrz. Jak do tego dodac 
doskonatej jakosci filmy (i intro), a takze 

mnostwo speechow, znakomicie brzmiqce efekty 
dzwi?kowe i dobrq elektroniezna muzyk? w tie 
oraz proste (z klawiatury lub joya) sterowanie i 
ptynny scroll ekranu, to mozna juz tylko pasc na 
kolana i zaspiewac hymn pochwalny ku czci 
twdreow G-Police, w podzi?ce ze obdarzyli nas 
czymd rownie wspanialym, 

Ale z tym to moze poczekajcie az do konca 
recenzji, do momentu, gdy wymieni? takze wady 
tej gry, bo par? si? jednak nazbieralo. Po 
pierwsze korzystanie z mapy jest bardzo 
niewygodne, a nawet po jej zoomie nie widzimy 
kierunku, w ktorym leci nasz pojazd, co na 
poczqtku sprawia sporo problemow z wyborem 
wtadciwej trasy lotu (zwykle okazuje si?, ze 
lecimy akurat w przeciwnq niz potrzeba stron? 
miasta). Po drugie fniestety, niestety!) w grze 
nie ma mozliwosci grania w sieci. A ja juz 
oblizywatem si? na mysl o deathmatchu, jaki 
b?dzie mozna urzqdzic w redakeji. Po trzecie 
wi?kszosc budynkdw, naturalnie poza tymi 
przeznaczonymi do zniszczenia, jest 
niezniszczalna (a szkoda), zas notoryezne 
mordowanie cywili nie wpfywa w jakikolwiek 
negatywny sposdb na przebieg kariery Jeffa. 
(Pami?tajcie, ze jest on poliejantem i obowiqzujq 
go pewne zasady; odpalenie rakiet w zatloczone 
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ludzmi skrzyzowanie nie powinna ujdc mu na 
sucho, nawet jedli mierzyf we wrogi pojazd, a 
pechowym trafem spudtowat). Kolizje z 
budynkami tez w zaden sposdb nie utrudniajq 
nam zycia. Ja wiem, ze przy w miar? 
realistycznym trybie lotu, w tak g?sto 
zabudowanym miescie, przeci?tny graez rozbilby 
si? po 15-30 sekundach zabawy, ale z kolei 
totalne przegi?cie w drug? stron? jest tu chyba 
riadmiernq przesadq. Ponadto siedzqcy za 
sterami wrogich pojazddw, komputerowi piloci 
majq ogdlnego zeza i prawie nigdy nie oglqdajq 
si? do tyiu, co zmniejsza satysfakcj? z walk 
powietrznych. Nie mog? tez ukrywac, ze po 
kilkunastu mniej lub bardziej podobnych misjach 
grywalnosc odrobink? jednak znizkuje (chod 
nadal jest na ^orbitalnej” wysokosci). 
Podsumowujqc: extra, super, czad, total, hiper, 
mega, full giera!!! Przynajmniej dla tych, ktorzy 
lubiq zr?cznodciowe symulatory lotu z 
efektownq grafikq i posiadajq 3Dfx. G-Police 

mozna wprawdzie odpalic bez jego obecnosci w 
PC-cie, ale koncowy efekt (dla tego, kto juz 
widzial wersj? „akcelerowanq") jest wtedy 
totalnie dotujqcy i gra traci przynajmniej 50% 
swego uroku (a grafa to chyba z 70%). A jak 
powiem, ze to wlasnie ta gra przekonata mnie 
do zakupu Monstera 3D (zas specjalnie nigdy 
nie przepadalem za jakimikolwiek symulacjami 
lotu), to koiicowa ocena moze bye tylko jedna. 

^aciw 
Producent: 
Psygnosis 

Wymagania: 
Pentium 133r 1&MB 
ftAM-CDx4. Win 9130** 

Dystrybutor: 
CO PraMKt 
lei. (022) 350703 

Internet: fill [> item. piygii&B i &. com 
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Gem.ini Po skqdinqd interesujqce 
przedsi?biorstwo lubuje si? zreszt? 
wtaSnie w "odkurzaniu” starych (acz 
wciqz swietnych) pomyslow i 
oblekaniu ich w nowe, bardziej 
pasujqce do obecnie panujqcych 

wymogow szaty, Krotko mowiqc - jest to nowy, 
jeszcze lepszy Ropuch, ktory jednak wci?z ma 
tylko jeden cel... "odszukaj i zniszcz...1'? 0 nie, 
nie - raczej z...aopiekuj si? swym potomstwem 
(hmm... czy w odniesieniu do zab mozna mowic 
o potomstwie?,..) Tak czy inaczej nam przypadto 
w udziale dopomdc biednemu, sliskiemu, 
zielonemu plazowi w tym starym jak swiat, acz 
wciqz niewdzi?cznym przedsi?wzi?ciu (ciekawe 
czy mama zaba mowi do swojej cdrki: zabciu). 
Tyle o fabule... 

Niejako dla odmiany realizacja tej jednak niezbyt 
juz swiezej, ale [trzeba to przyznac!) 
nietuzinkowej idei stoi pod ogromnym znakiem 
zmian. Zacznijmy od tego ze Zabsko "uwolnione 
zostalo z okowow dwoch wymiardw" (tekst z 
instrukcji] oraz dodatkowo “doprawione" 
efektami chipseta Voodoo. Tak, tak - stab si?! 
Bez karty 3Dfx ani rusz i to w nawet w tak 
wydawatoby si? prostej grze... Wrddmy jednak 
do naszego Ropucha, Nie dose ze 
trojwymiarowy, nie dodd ze "rozmyty" [che, 
che) to w dodatku nauezyl si? trzech nowych 
zachowan! Pierwsze z nich to - uwaga - 
"Pot?zne Kumkni?cie" majqce Cjakoby - bowiem 
ze wzgl?du na niewielki zasi?g trudno je 
efektywnie wykorzystac) lokalizowad zabiqtka; 
kolejne - "Super Skok” - umozliwia pokonywanie 

wzniesied; i trzeci... taaak, to juz nie byle co! 
Obecnie bowiem podezas wypelniania swej misji 
(jak to pi?knie brzmi) Zabik positkuje si? swym 
dtugadnym, "naprowadzanym termieznie" 
ozorem - co oznaeza, ze za jego pomoc? moze 
chwytad najrdzniejsze owady i to w rozmaitych 
stadiach rozwoju (ewolucyjnego rowniez). Czyli 
ogolnie - wlasnie "posilkuje"... a moze 
nawet "posila". Jaki ma w tym cel? Ano, 
oprocz najbardziej oczywistego (balast!) 
dostaje za to punkty oraz, znaeznie 
bardziej kuszqce "power-ups'y'1. A s? nimi 
- mi?dzy innymi: dodatkowe punkty, 
czas, podwojna szybkodd skokowego ^ 
przemieszczania si? czy nawet... Super-j?zor! 
(“upgrade" poprzedniego) Wszystkie one 
charakteryzuj? si? niestety ograniezonym 
czasem dzialania, a dodatkowo ten ostatni ma 
pi?knq pomarariezow? barw? (no coz, to chyba 
niezbyt pasuje do kontekstu, ale za to jest jak 
najbardziej prawdziwe - nie uwierzyeie, ale ten 
j?zor rzeczywbcie jest pomarartezowy...] 
Nie tylko jednak sam glowny bohater ulegt 
daleko posuni?tej ewolucji - takze teren, na 
ktorym rozgrywa si? jego wielka wldcz?ga to 
obecnie ogromne polacie ziemi, utrzymane w 
rozmaitych klimatach - a to przeuroczy staw, a 
to mroczna jaskinia pelna pajqkdw i nietoperzy, 
a to z kolei rozwrzeszczana dzungla... Ogdlnie 9 
widowiskowych stref... A wdrod nich - jedna 

Po prawej: 
Wloiale takzJalywaHo 
zdzlczaly zacMd. 

naprawd? specjalna - Retro. Tak, tak - wciqz ta 
same stara, dobra autostrada i nie mniej znana 
i kochana rzeka. Ech... Iza si? w oku kr?ci... 

Obrazu 
fantastyeznej 
calosci 
dopetnia 
mozliwodd 
walki nawet 
do czterech 
"zaboli" na 
jednym 
ekranie!... 
No, tego to 

si? naprawd? nie spodziewalem - tym bardziej, 
ze zyjemy przeciez w erze "swobodnego11 
dost?pu do InterSieci, a i rachunki za 
korzystanie z niej opiewaj? na naprawd? 
"symboliezne" kwoty... Jednym slowem - no 
przeciez nie trzeba byio... 

... I wszystko byloby pi?knie, kobrowo i sfodko, 
gdyby nie par? zgrzytdw. Nie, nie zgrzytdw - 
raczej dmiesznostek... Odrobin? zaskakujqcy 
bowiem wydaje si? pomyst umieszczenia na 
drodze do Celu "pomocnych ptakow11. Na ich to 

grzbiecie nasz bohater si?gac b?dzie tarn, 
gdzie skok nie si?ga! W sumie nieglupie - 

tyle tylko, ze az prosi si?, by zakrzyknqd: 
patrzeie Panowie i Panie - zaba wierzchem na 
bocianie!... Kolejnym "rewelacyjnym11 
(absurdalnym, ot co!) pomyslem jest to, ze Zab 
tonie w wodzie! Rozumiem- on jest wyjqtkowy, 
ale to wbrew naturze ropuchy jako takiej! 
Wszak istnieje nawet powiedzenie - "czud si? jak 
zaba w wodzie" (czy jakod tak... - w kazdym 
razie bardzo podobnie) - a tutaj? Po prostu 
plum i koniecl Wytlumaczyc to mozna tylko tym, 
ze on w ten sposdb zachowuje si? on "od 
zawsze11- od dziada, pradziada automata - a 
Frogger jako zaba cywilizowana po prostu musi 

kultywowac tradycje 
rodzinne... 
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Zatem - mdwiqc krdtko- 
jest to udany (co dziwne) 
mariaz idei z 19B1 roku 
(autorstwa Konami) ze 
znakomitq, naprawd? 
godnq wymagah 
sprz?towych opraw?... 

Ocena? Ano, jak kto lubi - dla 
“zr?czno£cbwkowcdwN - rewelacja (ich 
przekonywab nie ma potrzeby); dla zywiqcych 
ambiwalentne uczucia do tego typu gier - 
sredniak (ale na pewno warto w niego pograc); 
za£ dla nie cierpiqcych arcade - dno i totalna 
patologia (hmm.. dlaczego akurat "patologia"?) 
zarazem... Ja w kazdym b?dz razie niniejszym 
tekstem powoluj? do zycia klub MitoSnikow 
DonoSnego Kumkania... 

-Kr- Praducant: 
Hasbro Interactive -ACTID* 

Wymagania: 
Penilum 166,16NMAMXD*2. 
Win 95. Mt 

Dystrybutpr: 
Hasbro Poland 
taL (022) 8262417 

Internet: tiiip ://www. na&two. c 
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Niech Mocz Bgdzie z Tobq! , 
I Stan Warped_ 

Tak to juz jest, ze wczekniej czy pdzniej, kazdy 

stawny temat zostaje w koAcu sparodlowany. Nie 

dziwi wipe fakt, ze stalo sip tak rbwniez w 

przypadku kultowej juz Gwiezdnej Sagi, ktdpej 

Jultowodci" nie moze zaprzeczyd nikt. 

Wystarczy spojrzefi na opasle tomiska katalogAw 

z gadzetami, podrpcznikdw do RPG, gry i tysip 

lanklubow rozrzoconych po catym swiecie. Zaiste 

- lenomoo na skalp swiatowq. Kto nie miat okazji 

poznac bohaterow tej opowiesci i zasmakowac w 

niepowtorzalnym klimacie Gwiezdnej Trylogii, 

niech zaloje, bo nie wie, cotraci. 

Mr Jedi ~ Ale, ale, nie o tym b?dziemy rnowili, 
chodzi przeciez o parody, a wi?c 
poparodiujmy troche z chlopakami 
z zespolu Parroty Interactive, Tak, 
tak, to wtasnie oni odpowiedzialni 
s? za parodi? popularnego serialu 

X-Files CX-FoolsJ oraz Mysta (Pyst). Teraz 
natomiast wzi?li si? za swiat Gwiezdnych Wojen 

DIVA I Pfit TYGODIUIA TEMU W SYPIALNI... 

W naszej galaktyce na planecie zwanej Ziemia, 
wyemitowano film pod tytulem Star Wars. To 
bylo wydarzenie, ktore zmienilo nasze zycie... 

sk?d my to znamy, co? Hmm, chyba nasi 
przewodnicy - Aaron i Brian, mieli podobne 
odczucia, to widad juz od pierwszych minut po 
uruchomieniu gry, mimo to nie mieli absolutnie 
zadnych skrupulow i sparodiowali niemal 
wszystko, co ma jakikolwiek zwi?zek z Sag?. 

Gr? rozpoczynamy od wpisania swego imienia, 
po tej ezynnodei panel sterujqcy zostanie 
zaktywizowany i teraz juz spokojnie mozemy 
przejdd do zabawy. Gdyby byly jakies 
niejasnodci, wystarczy kliknqc na przycisk 
pomocy, a glowni bohaterowie tej parodii, czyli 
Brian i Aaron, wszystko doktadnie nam 
wytlumacz?, nie zaluj?c przy okazji kilku 
dowcipnych komentarzy. Zreszt?, bez wzgl?du 
na to, czy zazyezymy sobie pomocy z ich strony, 
czy tez nie, oni i tak b?d? z nami. Cokolwiek 
b?dziemy robic, gdziekolwiek si? nie ruszymy i w 
cokolwiek nie zagramy, uszczypliwe komentarze 
Aarona i Briana b?d? nam towarzyszyty do 
korica zabawy. A ich kamera b?dzie nas baeznie 
obserwowala tmiejcie oezy szeroko otwarte i 
gdy elektroniczne oko pojawi si? na ekranie gry 
- kliknijeie na nim). Ale po kolei... 

Ta gra to w zasadzie wiele gier w jednej. To taki 
zlepek roznych, mniej lub bardziej zabawnych 
pomystow, luzno ze sob? powi?zanych. 
Znajdziemy tutaj proste ..mordobicie” a'la 
StreetFighter, w ktdrym do pojedynku stanie 
Leia, Luke i Greedo („Pocaluj kucharza!"] ze 
swoj? przepysznq kosmiczn? pizz?. B?dziemy 
mieli okazj? bronic Gwiazdy ^mierci przed 
rebeliantami, staniezkami i pluszowymi misiami 
oraz zadad pytanie samemu Yodzie i gwarantuj?, 
ie ten na ’kazde odpowie... pokr?tnie. Ale nie to 

Na dole: 
Foletfynek no plzze I 
fislasiki z przemyti, 
zwyclezca blerze wszyslko. 

najbardziej mi si? spodobalo, dwietnym 
pomysfem jest Mostek z Ewokami, pomysl 
prosty, ale potrafi zwalid z ndg... doslownie i w 
przenosni. 0 co chodzi w tej rozgrywee? Przed 
sob? mamy osad? ewokdw umiejscowion? 
gdzied w samym srodku lasu. Na pierwszym 
planie widoezny jest drewniany, wisz?cy 
mostek. A po tym mostku, che, che, przebiega 
sobie ewok... nasze zadanie polega na str?ceniu 
go z tego mostka kijem - brutalne! Che, che, ale 
zabawne! Podczas gry b?dziemy slyszeli 
komentarze samego Dartha Vadera, ktdry 
b?dzie zach?cat nas do czynienia zta i przejscia 
na ciemn? stron? Mocy. Gdy wywi?zemy si? z 
zadania, ustyszymy od Aarona i Briana: „to byto 
brutalne - przerazasz nas!11 

Ale to jeszcze nie koniec, bo gdy tylko wyzyjemy 
si? na ewokach, dla rownowagi b?dziemy mogli 
wyruszyd w misj? reportersk? z aparatem w 
garsci, po to, by nakryc Vadera w Idzku ze 
szturmowcem... bez komentarza! Zwolennicy 
Ciemnej Strony Mocy powinni wynaj?d dobrego 
adwokata dla swojego szefa, che, che. Ale, zeby 
nie bylo, ze tworcy gry s? stronniezy - nic z 
tych rzeezy. Sparodiowano rdwniez co bardziej 
znane sceny dialogowe z Trylogii. Mato tego, 
moim zdaniem twdrey wpadli na doskonaly 
pomysl, zeby ealode podac w taki sposob, aby 
jednoczesnie sparodiowac style znanych 
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twdrcow filmowych - Woody Aliena, Spike a 
Lee, Quentina Tarantino tech, Luke i Han a'la 
Pulp Fiction - czad! „Luke jestem Twoim ojcem"! 
„Co ty [biipl) mi tu tbiip!) taki [biipi), ktory 
(biip!) kozy, ma bye moim (biiiipi] ojcem?!” CBiip 
biiip biiiiiip!]), Jerrego Seinfelda, mozna si? 
niezle ubawic. 

Gdyby jednak ktos szukal nieco bardziej 
wymyslnej rozrywki, proponuj? przyst?pic do 
teleturnieju, w ktorym b?dziemy mogli wykazac 
si? wiedz? o swiecie Sagi. No coz, pytania moze 
nie s? najpowazniejsze, ale zeby na nie 
odpowiedziec, trzeba posiadac tak zwane 
podstawowe wiadomodci na temat Sagi i 
odrobin? wyobrazni (konieeznie jedno i drugie), 
a po co - sami si? przekonajcie. Autorzy 
programu zaj?li si? takze przeszlosci? naszyeh 
bohaterow, a jakze, nie przepuscili nikomu. 
Chcecie si? dowiedzied, co nosit na glowie Darth 
Vader, gdy byl dzieckiem? A moze jakim byl 
rozkosznym bobaskiem Luke? Odpowiedzi na te i 
inne pytania znajdziecie w Machinie Czasu. Dla 
bardziej wscibskich jest tez programik, a raezej 
specjalna machina, pozwalajqca t?czyc ze sob? 
postacie z Sagi, a efekt tych kombinaeji bywa 

SCORE CT50 

tez cokolwiek, co ma je zast?pic. Drugim 
natomiast jest pokoj Aarona i Briana. Z jednego 

do drugiego miejsca mozemy bez 
problemu si? przemieszczac, 
korzystaj?c z dost?pnych bez przerwy 
ikonek, widocznych w dolnych rogach 
ekranu gry. Ponadto w pokoju dwojki 
bohaterow kryje si? wiele innych 
niespodzianek, a wi?c wscibstwo 
bardzo wskazane. W trakeie zabawy 
natraficie na kilka ..przeszkod" 
zastawionych przez gtownych 
prowokatorow, jak np. drzwi z zamkiem 

szyfrowym, za ktorymi znajduj? si? niektdre 
opeje. Nie zdradz?, jaka jest prawidtowa 
kombinaeja, bo z pewnosci? sami na to 
wpadniecie - zapewniam, ze nie jest to trudne. 
Podobna przygoda spotka Was, gdy b?dziecie 
chcieli zakonezye gr?... ale to tez sami 
sprawdzicie. Jesli oczywiscie wyrazicie tak? 

ochot?. 

S? w grze dwa miejsca, z ktorych mozemy 
„skakac" mi?dzy wszystkimi opejami. Pierwszym 
z nich jest wspomniany juz panel sterowania, w 
ktorym na poczgtku wpisujemy swoje imi? czy 

doprawdy co najmniej dziwny. Ach, 
nie zabraknie rdwniez czegos dla 
mitosnikow Sokola Millenium, co 
bardziej odwazni b?d? mogli polatac 
sobie po przewodzie pokarmowym 
Jabby. Ponadto znajdziecie tutaj 
kilka parodii znanych gier 
wypuszczonych przez LucasArts, mi?dzy innymi: 
X-Schwing i Dork Forces. 

U gory: 
Konnictiiwa! Star Wars w 
wersll mangowei, to iesl to! 

Przyszedl czas na male podsumowanie. Zabawa 
jest... mita, nie szalenie podniecaj?ca, ale mila. 
Wykonanie... klasyczne, nic wi?cej nie jestem w 
stanie dodac, gdyz czepiac si? nie zamierzam, a 
prawda jest taka, ze grafika nie jest tutaj zadn? 
rewelacj?, ot po prostu nie straszy... jeszcze, 
Autorom udalo wcisn?c si? kilka bardzo dobrych 
pomysldw, niestety nie o wszystkich mozna to 
powiedziec, par? jes wr?cz niestrawnych, ale 
ogolnie powstat calkiem strawny mix. Program 
ten uwazam raezej za ciekawostk?, szczerze 
mowi?c wolalbym zainwestowac pieni?dze w 
jak?s dobr? strategi?, ale... maniakalni 
zbieraeze gadzetow zwi?zanych z Gwiezdn? 
Sag? powinni si? temu przyjrzec nieco blizej, 
gdyz twdrey nie ukrywaj?, ze jest to produkt 
zrobiony przez Fanow dla Fanow (przez duze F). 
Czyzby naci?gali kolekcjonerow? Eeee, 
niemozliwe. 
W kazdym razie jesli bawiles si? na ..Space 
Balls” Mela Broksa, tu rdwniez b?dziesz zrywal 

boki ze smiechu! 

X- _ Prcducent: 
Parroly Interaclive/TEEN ESRB 

Wymagania: 
486/66, 0MB RAM,COx2, 
Win 95 

Dystrybntor: 
Pal tedium Interactive 

Internet: hll p w. pattedi uinncl .com 
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L Ksioga ginqcego swiat ~ 
Riven - The Sequel to Mvst 

nie imaginujcie sobie, ze jak male to niczego 
ukryd si? nie da. Wzrok musicie miec iscie 
sokoli, by jakis waznych zaleznosci nie 

przeoczyc. Nie tylko on 
przydatnym warn b?dzie 

wi?c i uszu dobrze 
nastawiajcie. Wszystko, 

co znajdziecie a 
interesuj?cym si? warn wyda, 

dokladnie przebadajcie, a wnioski wszelakie 
zanotujcie. Maszyneria, na jak? na pewno nie 
raz ani nie dwa natraficie, skonstruowana jest, 
by par? z gotuj?cej si? wody wykorzystywac. 
Obawiad si? o jej stan nie musicie, na wszelakie 
obslugi bt?dy odporna jest i krzywdy uczynid 
warn nie powinna. 
Swiat ten to jednak nie tylko maszyneria 
wszelaka, a procz zwierzyny pod postaci? 
ptactwa, potworow morskich (nie obawiajcie 
si? ich jednak, plochliwe s? bardzo a i mi?sem 

Allor 

Nnjlepiej sprzedajp sip do tej pory grp na PC byl Mysl. W samych tylko Stanach sprzedano ponad 
trzy i pot miliona kopii. Nie wipe dziwoego, ze jogo nastppea - Riven, jest najbardziej oczekiwanp 
kontynuaejp w historii. A czy slosznie, ezy warto bylo tyle czekac? Oj, bylo. Nawet jesli cilery lata 
temu, a wtedy lo pojawit sip llflyst, o homputerze nie miates zielonego pojpcia, o grach nawet nie 
wspnminajpc. Bo oln pojawit sip ON, a przepipkne pndelko iralilo do mych, niegodnych zreszlp, jako ze 
cztery lata temu nie trzymaly pierwowzoru, rpk. Gdyby mozna bylo teraz swe grzechy czynem odkopic, 
oa pewno bym to zrobil. Ale dystrybutorzy nasi nie kwapip sip dn pnprzednika wydonia, wipe zyc 
musiat bpdp z grzeciiem cipzkim na sercu. Mimn In i tak szczpsliwym jest, jakn ze dane bytn neznm 
mym Rivena ujrzec, uszom naslochac, ciatu w nowp rzeczywislnsc sip przeniesc... ZZaprawd? powiadam warn, jesliscie 

na pi?kno nie zamkni?ci, nowe 
horyzonty zostan? warn otworzone. 
Traficie do swiata, przy ktorym 
wszystkie inne jakims 
niedokonezonym szkicem jeno si? 

wydaj?. Nie Raj to jednak, o nie, albowiem przez 
Zlego zmienion zostal. Dlatego tez zadaniem 
waszym jest Zlego w specjalnej Ksi?dze, danej 
przez przyjaciela Atrusa, uwi?zic, Nie s?dzcie 
przy tym, ze zadanie prostym b?dzie albo ze 
Swiat dzi?ki temu ocalon zostanie. Swym 
uezynkiem uratujecie jednakze wszystkie 
pozostale, ktore w przysztosci swymi uezynkami 
splugawic moglby. A i dla mieszkaricow tego 
wiele dobrego uczynic mozna, bo bez pomocy 
sczezn? wraz ze Swiata zagtad?. Zadanie czeka 
was wi?c trudne i odpowiedzialne zarazem. Ale 
radujcie si?, albowiem jako jednym z nielicznych 

dane warn b?dzie jego ujrzenie, a bogactwo i 
doskonatosc jak? napotkacie stukrotnie wszelkie 
trudy, Cel ktorych nie^raz wymagac b?dzie, 
wynagrodzi. Przestrzegam was jeszcze raz 
ostatni: nie straccie go z oczu, bo 
przepadniecie. Spieszyc si? zbytnio nie musicie, 
bo i bez tego dzien jeden w pelni wystarezye 
powinien, jesli tylko o zielonych migdalach mysli 
was nie nawiedz? a i na spanie czasu tracic nie 
b?dziecie. 

Par? slow rzekn? warn teraz o samym Rivenie. 
Swiat ten z pi?ciu wysp si? sklada, niewielkich 
wprawdzie, ale za to pobl?dzic nie powinniscie. I 

Z gory: 
PracownlB Shana odSiodka 

zywid si? nie przywykly] oraz robactwa 
wszelakiego najcz?dciej wyst?puj?cej i innych 
ludzi spotkac warn przyjdzie. Z rozmow z nimi 
niewiele si? jednakze dowiecie, bo uciekac przed 
wami b?d?, a jesli juz ktos do gadki skory 

"V 
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Bystrybutor: 

tel m 6179321 

Pa prawej: 
Wldok laguny z gdry 

b?dzie, to j^zyka ich i tak zrozumied 
niepodobna. Musicie wi?c przede wszystkim 
na sobie i materii, co mi?dzy uszami w 

kaczanie si? waszym znajduje, polegac. Na nic 
najwi?ksze nawet szcz?dcie zda si?, bo 
problemy wysoce s? skomplikowane. Przy 
pomocy jednak zmysldw i szarej materii 
racjonalnemu uzywaniu na pewno poprawne 
rozwiqzanie wszelakich problemdw znalezc 
mogli b?dziecie. Powtorz? wi?c jeszcze raz, 
najwazniejszym logiczne myslenie jest, 
doktadn? obserwacj? poprzedzone. 

wagondw, co si? na dwdch linach mi?dzy 
poszczegdlnymi skrawkami ziemi i skal 
poruszajq. Podrdz nimi szybka jest bardzo, ale 
nie musicie si? obawiac - takowoz jest i 
bezpieczna. 
Wspominalem o doniostej bardzo roli zmystow 

waszych, jak i o pi?knie czekajqcego was 
Swiata. Po wielokroc przystaniecie 
pewnie, by si? choc przez chwil par? 

bogactwem jego widokow 
nacieszyc. Nie kr?pujcie si?, 

robicie to nie wy pierwsi i 
nie ostatni. Nikt warn 

biegac nie kaze, a 
by w petni 

docenic 
otoczenie i niczego " przy okazji 
nie przeoczyc, wskazane jest jak najwolniejsze 
si? nawet po nim poruszanie. 

Zadbajcie takze o odpowiednie ustawienie 
podestu, co to na nim Ksi?ga wasza ustawiona 
b?dzie. Zadne swiatto, czy to z okien czy z 
lampy nie powinno znieksztalcac jej obrazu. Nie 
wolno, byscie zblizali si? do jej okladek w 
catkowitej ciemnodci jeno, w bezksi?zycow? noc 
najlepiej, chociaz grube zaslony dobr? 
namiastk? tego ostatniego. takze dad mog?. 
Wazne takze, by do miejsca ustawienia jej zadne 
obce dzwi?ki nie dochodzlty. Inaczej podrdz 
wasza calkowitq nie b?dzie, co cz?sc zmystow 
wielu'bardzo waznych bodzcow pozbawi. Uszy 

rownie sq wazne jak oczy wasze! Najlepiej wi?ct 
gdyby maszyneria gfosy Ksi?gi wzmacniajqca jak 
najlepszej jakosci byta, bo skrzypienia trybow o 
zbyt matych srednicach zle nasmarowanych w 
dodatku na pewno podrdzy nie uprzyjemniq. 
I jeszcze ostatnia uwaga. Jesli wasz podest pod 
ksi?gi ma nosnosc do minimalnej zblizon?, to jak 
najszybciej w ksi?dze poprawki naniesc 
powinniscie. Inaczej wypaczanie jego moze w 
niektorych momentach dalszych stron czytanie 
uniemozliwic... Jedli natomiast jestedcie 
bardziej lub i mniej takze, szcz?sliwymi 
posiadaczami podestu z jabtka symbolem, to 
radujcie si? razem z pozostatymi. W 
niezmienionej formie ksi?ga i z niego odczytac 
si? da. 

Teraz zas pozostato mi juz tylko sam na sam z 
najdoskonalszym z dotychczas stworzonych 
swiatow, z Rivenem, was zostawic. I niech noc 
si? nigdy nie skonczy, a dzwi?ki wszelakie 
ucichn?... 

■ 
Stowniczek: 
Podest - komputer Ksi?ga - gra Nosnosc - szybkoSi (komputera) 

Productnt; 
Cyan i Red Orb Enle.rfalruitent 

Wymagania; 

m 55. DirsciX 

Internet: tiUp //www.ft 

B?dzie to wymagato wielokrotnych mi?dzy 
poszczegdlnymi wyspami peregrynacji, ale nie 
b?dziecie w zaden sposdb w swych 
poczynaniach ograniczeni. Odwiedzicie inne 
swiaty nawet, ale to wlasnie Riven 
najwazniejszy pozostanie. W poszukiwaniach 
swych nie raz skorzystacie z dziwnych 

PEusy; 
* gialibt 
* natiid] 
* nEc nre 

puypadlDwi 
* bautFik pklsiv tnlcrfiiSs 
* fltnlt lift resEaritje 

Minusy; 

spnelu naifa 
rilnstakiwflt 

* latimum.cnfii 

ttmi jtfftfZSfwfili* 
graalal 

Ocena: 
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Recenzje B4 

Formula 1 
FI Racing_ 

Po prawej: 
Maze lo nie Deslruclion 
Derby, jednak zderzenia I 
wypadkl so rdwnle 
widowishowe i eleklowne. 

opnocz masy tekstu pooglpdacie sobie ciekawe 
ilustracje i wykresy. Nie inaczej jest z 
pozostalymi modyfikacjami. Fuel - Race Strategy 
pozwala zaplanowac konieczne zjazdy do boksu 
w ten sposob, aby maksymalnie zminimalizowac 

Roktemu Psygnosis wyppodukowat dla landw 
samochodowych wydcigdw giarg, ktdra ppzez 
pewien czas stanowita klaag aama dla alebie. 
lUiesimowila drodowisko graficzne, ktfipe 
przyltaczato maksymalnie pealnym 
adwzopowaniem warunkdw terenowyeh, tras, a 
przede wazyalkim boliddw zobaczylldmy wlainle 
w FI. Dla bardzo nielieznych nadwczas 
poaladaczy akceleratopa gpaficznego FI bylo 
najlepszym z mozliwych pokazem mozllwodci 
takiej maszynki. I pzeczywidcie. Gdy piepwszy 
raz zobaczylem FI w wepsji naPCIz 
zainstalowanym na pokladzie 3D!k, niemal 
roztpzaskatem swojego paczclwago PC-ta o 
dciang. 

Inquisitor 

Przede wszystkim odniosiem wrazenie, ze 
symulacje samochodowe (mam na mysli 
bardziej „realne" giery w stylu TOCA czy Rally 
Racing ’97] ewoluujq nieco w kierunku 
managerow. To juz nie tylko wyciskanie calej 
mocy silnika na fantastycznych, 
nieprawdopodobnych trasach (Megarace) oraz 
proba podniesienia realnosci prowadzenia 
samochodu konczqca sip na wrazeniach w stylu 
wdzka elektrycznego 
w wesotym 
miasteczku. 

mmirnt 

straty czasowe spowodowane koniecznosciq 
tankowania. W Tyres powaznie zastanowicie sip 
nad rodzajem ogumienia (pipe mozliwosci), jak 
rowniez przejrzycie tabelkp parametrow 
poszczegolnych modeli. Na kolejnym pulpicie 
okreslicie, pod jakim kptem majp sip znajdowac 
spojlery waszego bolidu. Byd moze na krptej 
trasie optaca si? trochp je ..obnizyc", co zwolni 
woz, ale uiatwi trzymanie si? na zakr?tach. Z 
ciekawszych wtasciwosci wspomn? juz tylko o 
ustalaniu srodka cipzkosci formufy czy o 
ustawieniach odnoscie przetozen biegow. 

Osobnym zagadnieniem jest mozliwosc zmiany 
warunkow pogodowych. Podobnie jak w Grand 
Prix (w slawetnym Grand Prix2 nie wiedziec 
czemu, nie bylo juz takiej mozliwosci) b?dziemy 
mogli okreslic, czy chcemy pokonac 
przeciwnikow w strugach deszczu, czy moze 
zetrzec si? z nimi w pelnym sloricu (cztery 
rodzaje „pogody"). 

Oczywiscie wszelkie tego typu 
zmiany wprowadzamy juz po 
wyborze okreslonego rodzaju 
jazdy, turnieju. Na poczqtku 
lepiej zasipdzcie do Training, 
poniewaz prowadzenie FI 
wcale nie jest tatwe. W 
treningu mamy az cztery 
warianty jazdy, dzi?ki czemu 

zisiaj, gdy kolejne gierki 
samochodowe powstaj? w iscie 
ekspresowym tempie, a takich, 
ktore nie obstugiwalyby 3Dfx, po 
prostu nie ma, premiera nowego 
FI nie b?dzie miala juz tak 

szerokiego wydiwipku. Mimo wszystko, gdy 
odpalitem FI Racing, wykutq w Ubi Soft gierp, 
wiedzialem, ze mam kilka nocy z gfowy, a jedynp 
muzykp, ktorp b?d? sfyszal przez nastppne dni, 
b?dzie wibrujqcy ryk silnikow FI. 

Oczywiscie nie chodzi mi o dzialania typowo 
managerskie, jak sprzedaz miejsca pod reklamy 
na bilboardach czy poszukiwanie sponsorow, 
wzglpdnie przeliczanie pienipzkow za bilety. 
Myslp natomiast o potpznym panelu opcji, w 
ktorym dokonamy mnostwa zmian w we 
wlasciwosciach (np. jezdnych) samego pojazdu, 
sporego wachlarza mozliwych ingerencji, ktore 
umozliwiajq nam bardzo ciekawe 
poeksperymentowanie z bolidem klasy FI, co 
przynosi naprawd? wiele satysfakcji. 

Wtasnie cos takiego dostalismy w FI Racing. W 
panelu zatytufowanym Drive Setup dokonamy 
catego szeregu modyfikacji zgodnie z naszymi 
potrzebami. Mozemy np. zdefiniowac odchylenie 
lub inaczej ..skrpt11 kol w trakcie jazdy (do 25 
stopni), Bye moze niewiele Warn to mowi, jezeli 
jednak na ostrym zakrpeie bpdziecie mogli nieco 
bardziej skrpcic kola, zarobicie kilka sekund, 

gdyz okaze sip, ze nie trzeba bpdzie przed 
lukiem tak wczesnie hamowac. Swoj? 
drogp cala „filozofia" tego typu zostala 
wyczerpujpco opisana w potpznej 

instrukcji, 
gdzie 



bardzo szybko dostosujemy swoje umiej?tnodci 
do wlasciwego poziomu trudnosci. Najlepiej 
oczywiscie nauczyc si? jazdy w full realistic. Po 
prostu przyjemnosd z gry jest wowczas 
najwi?ksza, Jezeli jednak okaze si?, ze nie mamy 
takiego refleksu, a paluszki koniecznej gibkosci, 
mozemy wybrac w trakcie zawodow tryb Easy, 
a bolid sam b?dzie wytracat pr?dkosc przed 
zakr?tami, maksymalnie utatwiajqc nam jazd?. 
Dla ambitniejszych jezdzcow przewidziano trzy 
tryby jazdy ..realistycznej". W tym trzeci poziom 
dostarcza juz takich wrazeri, jak np. full 
uszkodzert przy najmniejszej stluczce. Oczywiscie 
znacznie podnosi to atrakcyjnosc gry, bo zawsze 
znajdzie si? jakies wyzwanie, ktoremu nie 
zdotamy podotac. 

FI Racing oferuje nam kilka trybow gry. 
Wspomniany juz Tranning, nast?pnie Simple 
race, Grand Prix, Championship oraz Individual 
Championship i Time Attack. Oczywiscie w 
kazdym rodzaju wyscigdw obowiqzujq nieco 
odmienne reguty i zasady (chocby punktacja w 
Championship]. Pewnq ciekawostka jest 
pojawienie si? na trasie facetow uparcie 
machajqcych flagami. Kiedy juz znudzi si? Warn 
ich rozjezdzanie, przyjrzyjcie si? dokiadnie jaki 
kolorek ma flaga, ktorq wymachuje dany 
osobnik. Np. jezeli b?dzie to zdlta chorqgiewka, 
oznacza to, ze na trasie wystqpily jakies 
problemy i jest niebezpiecznie, czerwona z kolej 
b?dzie znaczyla, ze wyscig zostal przerwany i 
zostanie powtorzony. Chyba kazdy wie, co w tej 
sygnalizacji oznacza czarno-biala szachownica? 
Coz jednak znaczylaby cala otoczka przepisow, 
dost?pnych opcji itp, gdyby nasze pojazdy 
wyglqdaly jak zdezelowane trabanty, a trasy 
kojarzyty si? z wiejskimi drogami na 

Suwalszczyznie. Kazdy, kto mial okazj? zetknqd 
si? z FI z Psygnosis, maze byd pewien, ze 
wrazenia wizualne w FI Racing na pewno nie 
b?dq ubozsze, a wlasciwie to raczej powinien 
spodziewac si?, ze jeszcze szybciej zgubi ocz?ta 
na dywanie. Przede wszystkim znacznie 
ciekawiej zaprezentowano kokpit ttrudno 
nazwad go tablicq rozdzielczq) bolidu. Wyrazny, 
cieklokrystaliczny wydwietlacz z wskaznikami 
szybkosci, uszkodzeri, paliwa itd, na pewno Warn 
si? spodoba. Oczywiscie wspomniane wskazania 
sq rowniez wyswietlane na ekranie wowczas, 
gdy obserwujemy maszyn? „ z zewnqtrz". Wozy 
sq maksymalnie dopracowane. Pewna 
kanciastodd kdt w FI tz Psygnosis) zupelnie 
znikta. Kazdy pojazd [ktdrych takjakteamdw 
jest dwanascie) ma wlasny charakter i nieco 
odmienny wygiqd. Co ciekawe, niektdre wozki 
rzeczywiscie zachowujq si? nieco inaczej niz 
pozostale, za co autorom gloria i chwata. Kiedy 
zredukujecie zbyt szybko pr?dkosc, zobaczycie 
jak z „wydechu" i z zawieszenia sypi? si? snopy 
iskier. Jezeli wypadniecie z trasy, bolid moze si? 
zakr?cic jak bqk, ale w drastycznych 
przypadkach mozliwe, ze efektownie 
przekoziotkuje. W zaleznosci od tego, czy 

zjedziecie na wysypane piaskiem pobocze, czy 
moze na zrytq kolami ziemi?, kurzawa, ktdra si? 
podniesie, b?dzie miata nieco inny kolor. 
Oczywiscie takie rzeczy to drobiazgi, ale wlasnie 
subtelne drobnostki najbardziej cieszq i 
swiadczq o tym, ze ktod tu zdrowo popracowal 
glow?. 

Na dole: 
Jak wldad scenerle nie 
koflcza sic aa ptachetka 
plasku lob trawy, I blady 
kllboardacti. 

Mozecie byd pewni, ze wszystkie szesnascie 
tras to przede wszystkim peine odwzorowanie 
prawdziwych tordw, istniejqcych w Brazylii, 
Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Poza tym 
odniostem wrazenie, ze sq tak jakby pelniejsze, 
nieco ciekawsze niz te z Grand Prix 9 czy FI. 
Niestety, fajniutkie trasy i wozy nijak nie 
przystajq do bitmapowych potworkow, ktdre 
majq byd publicznosciq. Osobidcie wolatbym juz, 
zeby Judzi" nie bylo wcale. Na zakodczenie 
dodam jeszcze, ze we wspomnianej instrukcji 

Plusy: 
• itani/j) Huisit 
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ll Oil fill w 
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N/lin usy; 
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□cena: 

zawarto bardzo duzo ciekawych danych 
zarowno o trasach, teamach, jak i kierowcach. 
B?dziecie mogli przeczytac sobie nie tylko o 
tym, ile lat ma Michael Schumacher czy gdzie 
si? urodzil. Obok fotki znajdziecie rowniez takie 
ciekawostki jak hobby, sytuaeja rodzinne(l), 
ulubione sporty itd. [Schumacher je^dzi z 
zapalem na rowerze gdrskim]. 

W tej chwili FI Racing jest najlepszq symulacjq z 
rodziny FI. Niemal doskonala wizualnie, bogata 
opcjonalnie, a przede wszystkim niesamowicie 
grywalna giera, nie ma w tej chwili 
konkurentow. Dla wszystkich zwolennikdw FI 
b?dzie to prawdziwa uczta dla ducha i ciala, 
ktora niestety powaznie wydrenuje nam kieszen. 

■ 

Producent: 
UbISoll 

Wymagania: 
Paniiumi 120.16WB 
flAM.CDxZ, Win 95, 

Dystrybutor: 
IPS 
leh(Q3:2)e422766 

Internet: hiip-y/wtyw.utrj^oii.ctHtt.uk 
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Anakha 

niemozliwe. Jedynym sposobem zapobiezenia 
kl?sce jest zdobycie krysztatow znajdujqcych si? 
w Kopule, na ktorych zapisane sq wazne dane, 
Jednak aby si? tam dostac, Slade musi najpierw 
dotrzec do Kopuly. Trzeba wi?c odwiedzic kazdq 
dzielnic? miasta i zdobyd od kazdego z gangoft 
infonmacje o Kopule i srodki na jej sforsowanie. 
Chcqc nie chcqc przyjmujesz ofert? i zostajesz 
zrzucony w sam snodek bagna. 

Bagno to widzimy z gory lub z boku. w 
zaleznosci od upodobania. Kamera umieszczona 
jest wysoko za i nad bohaterem. Przyznam si? 
szczerze, ze niezbyt przypadto mi do gustu tego 
typu rozwiqzanie, ale de gustibus non 
disputandum est. Grafika wyglqda przyzwoicie. 
Efekty swietlne sq swietnie wykonane i 
pomystowe [sprobujcie np. pomachac sobie 
szablq swietlnq w ciemnym pomieszczeniu, to 
zobaczycie, co mam na mysli), posoka bryzga 
szerokim strumieniem na scian? i podtog?, 
przeciwnicy eksplodujq niezwykle kwieciscie. 
Stowem, gra na poziomie, Z drugiej jednak 
strony, gralem na 3Dfx-ie. Po wylqczeniu go, 
gra na moim P1B6 i 32 Mb RAM szla dose 
niemrawo, nie wspominajqc juz o tym, ze grafika 
utracila t? „plynnosc" i w roznych miejscach z 
wi?kszym lub mniejszym nat?zeniem ekran 
zaatakowaly piksele. 

Muzyka zapisana jest w formie audio. Co jest 
troch? deprymujqce, 90% utworow zrobiono 
na jedno kopyto; na szcz?scie ow klimat pasuje 

rzyszlosd jak zwykle maluje si? w 
„pi?knych" kolorach. Ktos tam 
gdzies nacisnql nie ten guzik co 
trzeba i juz po paru minutach mamy 
swiat po wojnie atomowej, co 
idealnie pasuje na sceneri? 

strzelanki (chciatoby si? choc raz zobaezye 
kroliczka kicajqcego wesoto po lesie, a pod 
spodem dat? dwutysi?czny ktorys]. Nas jednak 
interesuje konkretne miasto, San Antonio. 
Miasto to, jak kazde inne, sprawiedliwie dostafo 
swojq porej? promieniowania. Spowodowalo to 
istotne zmiany w wyglqdzie niektorych 
osobnikow, a takze spore przetasowanie 
warstw spotecznych. Scislej - miasto zostalo 
podziejone na kilkanascie stref, ktore rzqdzone 
sq przez okreslone kasty czy grupy mitosnikdw 
porzqdku. A te sq najrozniejsze - kryminalisci, 
samobdjezy psychopaci [ktorzy z obtqkanym 
smiechem przytulq si? do ciebie i wybuchnq], 
mutanci, wojskowi w typie najlagodniejszego 
sierzanta sadysty z West Point, cyborgi (wcale 
jednak nie przypominajqce czlowieka), zagorzali 
wyznawcy pewnej religii (ale o bardzo 
radykalnych metodach gtoszenia Prawdy 
Absolutnej, ktora oczywiscie jedynie im zostata 
objawiona], szaleni komandosi i inni tacy. 
Miasto to jest tez o tyle wazne, ze mieszka tam 
Slade, najemnik z powolania. ktory jako jeden z 
niewielkiej grupki wybrancow przetrwal wojn? w 

Na dole: 
Na przad i nie hrac jencow! 

stanie nienaruszonym. Slade nie wchodzi w 
parad? poszczegolnym gangom, jest wolnym 
strzelcem pracujqcym na zlecenie. Niestety, 
pewnego dnia przychodzi don kilku smutnych 
panow obdarzonych Duzq Sifq Perswazji i 
..zapraszajq" go na przejazdzk?. Jej celem 
okazuje si? bye jeden z ocalalych biurowcow, w 
ktorym to rzeczowy pan w garniturku sktada mu 
pewnq ofert?. 

Otoz w miescie znajduje si? Koputa, chroniona 
polem magnetyeznym. Garniturek wyjasnia, ze 
niedlugo zycie na zewnqtrz stanie si? 

rChlop zywemu nie przepusci! n 
I Take No Prisoners 

Oslaiiiio wielbiciele (wy)slrzelanek nie mogq miM na braki w jaopatrzeniu". ie km mnosiwa 

glap FPP, catkiem niedawno pojawil sip Postal, ktory z pewnoScia usalystakcjDiiowal zpdnycti krwi 
psycfioli, a i Maseslayer tez zapewnia odpowiednig porej? rozrywki, nie mowige o np. Virtue Cop 2. 

Teraz jednak Sprie mown o yrze, ktora osislnie narotiita spore zamieszania • czyli Take No Prisoners. 

Sam iytut wskaije, ze nie bgdzie to mila zrecznosciowiia die tntsdszega kraoiszka. Ale zacznijniy od 

peez?tku. 

Burner OZ/SB 
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tematycznie do nastroju gry i w miar? dobrze 
go pot^guje. Petno poza tym ciekawie 
dobranych efektdw dzwi?kowych, choc podobnie 
jak na przyktad w Outlaws, nuz? nieco 
monotoni? stale niemal te same teksty 
powtarzane przez atakujqcych naszego 
bohatera drabow. 

No, a teraz rzeczy najciekawsze czyli Brori 
(Kopyta, Gnaty, Rury, Giwery, Spluwy, 
Rozpylacze). Trzeba przyznac, ze z tej strony 
autorom nie mozna nic zarzucid. Do dyspozycji 
dostajemy okolo dwunastu rodzajow or?za (plus 
rozmaite bonusy w postaci granatow, koktajli 
Moiotowa, detonatorow, elektrycznej sieci, 
ktdr? mozna unieszkodliwic przeciwnika] - co 
tylko dusza zapragnie, Wsrod owej dwunastki 
mamy szabl? swietln?, shotguna, najrozmaitsze 

formy karabindw maszynowych, miotacz 
ptomieni, strzelb? laserow?, plazmowk?, 
rakietnic?, granatnik - stowem otrzymujemy 
calkiem spore mozliwodci zrobienia blizniemu 
tego, co nam samym niemile. Oprdcz tego 
dostajemy moze mniej zabojcze, ale rdwnie 
przydatne, zabawki w stylu flar, masek 
gazowych, gogli na podczerwien, 
magnetycznych dyskdw, dzi?ki ktdrym mozna 
kontrolowac swoj spadek z duzych wysokosci, 
pdl maskujqcych i innych gadgetdw. Dost?pnych 
tez jest kilka rodzajow opancerzenia - od lekkiej 
kamizelki kevlarowej po tak? oslon? 
energetyczn?, na ktdrej wrazenie zrobi jedynie 

trybie multiplayer, to jest on pomyslany 
stosunkowo ciekawie. Mamy az szesc trybow: 
Arsenal (musisz kolejnych przeciwnikow 
wykanczad innymi broniami], Assassin (trzeba ci 

bezposrednie trafienie z armaty czolgowej - 
niestety, dose szybko wyezerpuje si? jej 
zasilanie. 

Slade ma na wyposazeniu mite urzgdzonko, 
zwane PDD (Personal Data Device]. Mozna si? 
z niego dowiedziec wiele milych rzeczy: w jego 
pami?ci zapisano dane techniczne broni przez 
nas posiadanych, pancerzy, 
przedmiotow: mamy tu tez krotkie 
informaeje o spotykanych przez 
nas swirach oraz map? catego 
miasta. Co najwazniejsze, podezas 
w?drowki musimy wtamywac si? 
do terminali i zdobywac kody do 
kolejnych drzwi w budynkach, i 
zabierac ubitym przez nas przeciwnikom ich 
PDD, gdyz z nich mozna rowniez dowiedziec si? 
wielu ciekawych rzeczy. Wreszcie, mozna 
pogadac z innymi graezami, niestety tylko w 
trybie multiplayer. Jezeli juz jestesmy przy 

zabic konkretnego graeza, nie wolno kropnqc 
kogos innegol, Stockpile (zbieranie krysztatow], 
Capture the Crystal (oparty na zasadzie 
popularnych gier typu Capture the flag], Kill at 
Will (kazdy na wlasn? r?k?] oraz Strike Force 
(tryb kooperatywny]. 

Niestety, czas wspomniec o solidnym zgrzycie. 
Mowa tu o jakosci wstawek. 
Ludzie! U schylku dwudziestego 
wieku takie rzeczy! Pikseloza 
atakuje z kazdego kqta, a patrzqc 
na niektore sceny, ma si? 
wrazenie powrctu do ery 
kamienia tupanego. Zeby bylo 
jeszcze smieszniej (a moze 

tragiezniej), te scenki skaezq! Fu. W sumie, gra 
jest na przyzwoitym poziomie i moze zapewnic 
sporo krwistej rozrywki (na przyzwoitej 
konfiguraeji rzeczjasna). Niestety, brakuje tego 
czegos, co decyduje o tym czy gra jest swietna, 

czy tylko lepiej niz dobra. 

H-ACTW 

Producent: 
Raven Software/ RedOrb 

Wymagania: 
Pentium 90,16MB WCM,- 
Qo^WIn 95 

Dystrybutor: 
UM 
If.l .022) 6428165 

Internet: htip//w». 

Winner Q?f88 



Scena Komputenowa 

Astrosyif97 
13-14 grudnia 1997 w Koszalinie 
odbyto si? Copy Party Astrosyn. 
Organizatorami byt Astrosyn staff, czyli 
jak to sami okreslili: “grupka starych 
scenowych wyjadaczy, cztonkbw wielu 
grup, a jednoczeSnie studentbw 
koszaliriskiej Polibudy’1. Poczqtkowo 
pfanowane byto ono na 6-7.12.97r. 
Jednak Politechnika koszalinska (w jej 
budynku odbywato si? party) 
zaplanowala na te dni co$ zupetnie 
innego i organizatorzy przeniesli termin 
o tydzfeh. W invitation party 
zapowiadato si? wspaniale. Co prawda 
invitka pojawita si? zbyt pbzno (okolo 3 
tygodnie przed party) i nie byto ono 
najwyzszych lotow, 

Rozpocz?cie i wpuszczanie uczestnikbw 
rozpocz?lo si? o godzinie 6.00.Pogoda 
(za wyjqtkiem drobnych opadbw) 
dopisywata. Przy wejsciu, po 
zaptaceniu 25zt, otrzymatem 
identyfikator i oczywiScie kart? do 
gtosowania. Fajnq sprawq byt fakt, ze 
osoby, kt6re przyjechaty z komputerem, 
ptacity tylko 15zl. Ofcoz plec pi?kna 
wchodzita za darmo. Wszyscy ci, ktdrzy 
zapragn?li wejs6, musieli najpierw 
wpisab si? do komputera przy wejSciu. 
Dzi?ki temu tatwo byto sprawdzic, czy 
dana (poszukiwana) osoba jest na 
jumprezie, czy tez nie. Sala, na ktorej 
odbywat si? Astrosyn, byta mniejsza niz 
hala "Gwardii" wOpolu, ale 
wystarczajqco duza, by nas pomiescic. 
Dokota sali porozktadane byty 
materace, na ktorych duza cz?sc 
scenowcbw odsypiata podrdz. Oficjalne 
rozpocz?cie party odbyc si? miato o 
godzinie 12.00, jednak nie nastqpilo, 
bo po co? Po godzinie pierwszej PM 
wpadta telewizja, wi?c organizatorzy 
zmusili si? powiedziec kilka stow na 
jako takie rozpocz?cie, aby to jakos 
wyglqdato, Wtasciwie to przez ten czas 
nic si? nie dziato. Szukatem 
znajomych, poznawatem nowych 
wspaniatych ludzi. Wciqz ich 
przybywato, do godziny 17 byto 
wszystkich 340 i tyle miej wi?cej 
utrzymato si? do konca. Nie jest to 
imponujgca liczba, ale uwazam, ze jak 
na pierwsze party w Koszalinie 
przyjechat 
catkiem niezty "odprysk" sceny 

Wracajqc do party, to zapomniatem 
wspomnieb, ze party byto 
muliplatformowe. Na stolikach 
dost?pnych dla partowicz6w staty 
gtdwnie komputery Amiga, troch? C-64 
i (o zgrozo!) tylko jeden (!!!) PC. 0 w 
p6l do drugiej rozpocz?ty fun-compos, 
raczej malo oryginaine i wcale nie byto 
ich az tak duzo, jak zapowiadali w inv. 
Nagrodq w konkursie "sifowanie si? na 
r?k?" byto video (stare ale jare), ktbre 
zostato natychmiast zniszczone przez 
zwyci?zc?. Potem byty inne dziwne 
konkursy, z takze oryginalnymi 
ciekawymi nagrodami. Te prezenty z 
niewiadomych mi powodow ulegaty 
szybkiej i radosnej destrukcji. 
Wszystkiemu przyglqdata si? zawodowa 
ochrona, nie robiqc sobie nic z tego, 
dopoki ktos nie spadt ze stolika i nie 
ztamat sobie nogi. Czas plyngt, sterta 
Smieci, uprzqtanych od czasu do czasu 
przez organizatorow, rosta. Wreszcie 
nadszedt czas na pierwsze prawdziwe 
kompoty. Mniej wi?cej o 17.30 
rozpocz?to si? 4CH compo. Muzyczki 
puszczali na Amisi. Selekcj? przeszio 
10 modk6w, krblowato oczywiScie 
techno i rave, byty tez dwa kawatki 
rockowe. Ogolnie poziom prac byt w 
miar? wysoki. Po pdtgodzinnej 
przerwie nastqpito multichannel 
compo. Zakwafifikowato si? jedenaScie 
prac. Tu poziom byt wyzszy. W tym 
samym czasie w pokojach nad party- 
place odbywaty si?... normalne zaj?cia 
(tzn. wyktady dla studentow). 

Okoto godziny dziesiqtej (wieczorem) 
odbyto si? graphics compo. Tu zacz?ty 
si? problemy, poniewaz amigowcy 
uparli si?, aby prace wyswietlane byty 
na Amidze, poniewaz PC znieksztatca 
ich dzieta. Po negocjacji, doszto do 
tego, ze zle wyswietlane rysunki 
zostaty przeskalowane i kompoty 
wyswietlane byty z blaszaka. BTW 
wspomn? moze jeszcze to, ze big 
screen byt raczej maty i kiepskiej 
jakosci. Selekcj? przeszto 14 
obrazkbw, na bardzo roznym poziomie. 
Zaraz po GFX rozpocz?to si? raytracing 
compo. Tu praktycznie prace nie 
odbiegaty zbytnio od siebie 
poziomem, a wyswietlono 11 
widoczkow. Kompoty szty teraz jeden 
za drugim. Kolejnym byto popisywanie 
si? koderow, czyli 4kb compo (osobno 
na PC i na Amig?). 64kb compo 
odbyto si? juz po pbtnocy. Na PC byty 

trzy prace, ktdre, jak si? domySlacie, 
znalazty si? w pierwszej tr6jce;). Tu 
rbwniez nic nowego nie wymyslono. W 
mi?dzyczasie odbyta si? oficjalna 
premiera magazynu dyskowego Budyri 
#2. Czekalismy na niego dtugo i jest 
on troch? “przeterminowany". 
Wi?kszo$6 artykutdw w nim pochodzi z 
96 roku, a ich autorzy cz?sto majq od 
dawna innq ksywk?. Tymczasem na st6t 
poszedt C-64. Podczas pokazywania 
mozliwoSci tego komputerka padto 
zasilanie w centrum, co spowodowato 
przesuni?cie si? niektdrych 
competition. Na crazy demo prace 
dostarczyli jedynie posi&dacze Amigi. 
Czyzby tylko oni mieli poczucie 
humoru?! Na VHS compo kasety 
przyniosty tylko trzy grupy. Praca 
wySwietlana jako druga nie byta 
zrobiona nawet z udziafem komputera 
(wtaSciwie to zalezy, jak na to spojrzec, 
bo pokazywata jak pala si? uklady 
scalone na ptycie gtownej PC). Tego 
kompo i tak zresztq nikt nie potraktowat 
powaznie. Wreszcie przed czwartg nad 
ranem nas^pit Amiga demo compo 
fszeSdtiermonslracji), a po niej PC 
DEMO compo, 

Ostatnie kompoty oglqdala raczej mala 
grupka 3uM Wi?kszosc juz spata sobie 
gdzieS w k^cikach. WySwieliono tylko 
pt?C prac na grzyba i byly one catkiem, 
catkiem. Nie mog? si? jednak pozbyc 
uczucia, ze nasi scenowcy olali ten 
jump i poszli na tatwizn?. Po tym 
wszystkim, spokojnie i bez problembw 
mozna byto zgraC sobie stuff na HDD 
(lub dyski, tyle ze zajmowat on ok. 
85MB). Po godzinie szostej saia 
zacz?ta pustoszec. Ludziska powoli 
wracali do domow. Na godzin? 
dziesiqta przewidziano ogtoszenie 
wynikow i rozdanie nagr6d. Tuz przed 
dziesiqtq skonczono liczyc fundusze i 
odbyto si? pozegnanie uczestnikbw 
zaraz po rozdaniu catkiem nieztej 
kapuchy. Wszyscy zmyli si? do domow, 
a organizatorom zostat do sprzqtni?cia 
ten caly bajzel, jaki po sobie 
zostawilismy. ! 

Astrosyn'97 w moich oczach, poza 
wieloma bt?dami organizacyjnymi, 
wcale nie byt taki zty. Wydaje mi si?, ze 
byt nawet lepszy niz Intel III. Jako party 
sluzqce wytqcznie do zapoznania 
nowych ciekawych ludzi, byt w sam raz. 
Niewielu scenowcow mozna tatwiej 
zapami?tac. Przynajmniej prawie nie 

\ zauwazalna walka pomi?dzy PC a 
Amigq, jaka trwa od dawna. Trawie" 
wi?c nie znaczy, ze jej nie byto... 
Chodzity tez pogtoski, ze selekcja suxx. 
No moze troszk? :-). Ciekawe, czy 
odb?dzie si? kolejna edycja Astrosyn, z 
gory twierdz?, ze na pewno tarn b?d?. 

GigaNT 

Astrosyn’97 - wynlld 
pc demo competition 

01 technological impression ..horferin 

02 memento mori.fuse 

03 narcotic nap.hellcore 

04 shuvax.cryogen 

05 res-7...  pointman 

pc intro64kb 

competition 

01 shity shit .  hopeless 

02 mathematica.enenzi 

03 formaline.. fuse 

pc fntro^kb 

competition 

01 sul . .hellcore 

0? excuse . pointman 

03 4kb ..ji, .... pulse+skid row 

04 burn!. 

05 4kb . .. unknown 

^channel music 

competition 

01 final battle. .xtd/mystic 

02 funkadelic. .prodigy/oops! 

03 at the sunrise. .protas/frs+natu- 

mawi+grid 

04 chemical speed . dagon/gel design 

05 xcination. .cedyn/freezers 

06 checkpoint........ ...lunar/? 

07 mamo, jade na goal.dave 

08 darkworld. 

09 it's alright. marc/haujobb-hsector 7 

10 in a deep .. revisq/flp+nah+and+ 

fuse+msc 

multichannel music 

competition 

01 mission goa. .... raze/nah-kolor 

02 ugly duckling. .falcon/pulse 

03 sulphuric acid .... .superfml/ 

appendix+psl [dbm] 

04 under attack. contriver/suspect 

NnerR/B& 
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05 explore.... protas/frs + grid + nah + 

mawi 

06 do what's good.. key g/pulse 

07 dust...rav/liberty 

08 habakuk..jimmy blunt/monar 

09 suggestopedia.... muffler/ 

haujobb+dcs 

10 pocket...Isd/hypnotize 

graphics competition 

01 voodoo.mustafa/cruel+floppy 

02 rycerzykcaro/nah-kolor-hphase 

truce 

03 calma.. visual/nah-kolor+freezers 

04 addiction.dzordan/anadune 

05 organizer.madd/cruel 

06 mr. bean .x-man 

07 sunshine.fame/floppy+pulse 

08 fly...kro/dinx project- 

09 ramoz.foil 

10 siaba..  insert/amnesly 

trace competition 

01 underwater pressure... zoltafiA 

amnesty+mawi 

02 wrak.muadXJib/scum* tasfci 

03 sniadanie .traitor/phase 1ru.c,et.lng 

04 dragon. 

05 lech 

06 dune 4 ever 

07 bad toys.fa 

08 pokoik...1 

09 stop making this siiffl 7 Snty jabol 

10 virtua.zapi/? 

amiga/pc crazy demo 

competition 

01 chlopaki nie placa..... przyjaciele 

stefana b. 

02.. zdzisio...untitled 

03 .. w kamiennym stolcu.odbyt 

design 

04 .. terminator, przyjaciele stefana b. 

05 ., big-bit design..... grzesiek kocha 

disko 

06 .. where we go... anty jabol 

07 .. life moments....... voodka people 

08 .. wyklad.przyjaciele stefana b. 

09 .. mysza.przyjaciele stefana b 

10., mangadrome.reksio design 

video demo 

competition 

01 vhsoo3? big-bit design 

02 jak programowac peceta big-bit 

design 

03 Saturday night fever kameli 

„Rzut okiem” na 
polska scene. 

Wltajcle dpodzy czytslnlcy. W iym arlyHule 

mpliaby Kaidy mOgt slow tym 

bqdi jostem mocno mMim iMppI 
wydercenliinil. 

Na scenie istnieje terazsporo grup, 
sporo grup tez przestato fslmec.. Trzeba 
wi?c uaktualnic nasz4iJ3a^c(anych". 

Amnesty - nadal islnieje I ma si? 
dobrze. Amnesty p(|y®o nferiawno i 

Absence, ktfre si? r^zpatfto. Amnesty 
organizowato peffito 
Javily'97. PosiaiapBa takze sekc]? 

igowa, Oo grupj Taj nalez^ m. in, 
;h, Warlock I Szudt, Miry wygrat 

bsfanlo multichannel compo na 
Graivty’97. Warlock juz od dtuzszego 
czasu nosi si? z wydaniem swojego 
dema, Ciekawe kiedy wreszcie bomba 
wybuchnie Warlock?:) 

Exmortis - rowniez bardzo dobra i 
bardzo stara grupa. Jej aktualny Sktad 
(w momencie pisania tego tekstu!) to: 

Avran, Orion, Unreal - koderzy Ellyn, 
Clifford M. - graficy Slaughter - muzyk 
Zydel, Rem - graficy 3d. REM - 
swapper 

Oczywiscie to tylko polska ekipa, bo 
oprocz w.w. ludzi w Exmortis sq Takze: 
Samael - koder ze Stowacji, Gandalf - 
internetowiec;) z Francji, Zapman - 
grafik 3d z Finlandii, Exmortis wygrato 
Gravity’97 ze swoim demem 

„Unclean", 

Hypnotize - na szcz?scie po smierci 
Ozira, ktora byta prawdziwym ciosem 

dla jego przyjaciot i catej sceny, grupa 
nie rozpadla si?. Wydata intro na 
Gravity'97 pt. „Phaedra" zajmujqc IV 

miejsce. 

REM/Exmortls 

Poison - chyba przestalo juz istniec po 
przejsciu Yoghurta, Spy'a, Fame’a 
Lucky'ego do Pulse. Ich ostatnie demo 
zaj?lo IV miejsce na Gravity'97. 
Wygrali oni takze party Intel Outside IV 
z demem ..Fantasy World". 

Procreation - grupa powstata w 
styczniu 1997r. po rozpadzie polskiej 
sekcji francuskiej grupy Kloon. Byta to 
raczej krotka «fuzja», bo trwala 
zaledwie okofo 3 miesi?cy. Aktualny 
sktad grupy to: Astharoth, Mirec, Texa - 
koderzy, LUK, Weed - muzycy, Xman, 
Scape - graficy, REM, Toudi - graficy 
3d, REM - swapper, Garfield - ansi/ 
ascii maker, editor maga MEASURE. 
Warto tutaj zauwazyc, ze prawie potowa 
sktaduniemieszkawPolsce. 
Procreation wygrato ostatnio intro 
compo na Gravity z intrem Jryit" 

Pulse - oczywiscie Pulse si? nie 
rozpadto, wr?cz przeciwnie, znowu 
powi?kszyto swoje szeregi, a o kogo? Z 
Poison doszli do Pulse: Yoghurt, Spy - 
koderzy, Fame, Lucky - graficy. W tej 
chwili jest to chyba najwi?ksza 
liczebnie, a za razem bardzo dobra 
grupa. Jej obecny skfad to: Unreal, 
Camel, Yoghurt, Spy, Technomancer - 
koderzy (wow!, co za druzyna!) Lazur, 
Fame, Lucky - graficy Scorpik, Falcon - 
muzycy 

Oczywiscie jest to tylko polska sekcja, 
bo istnieje rowniez francuska sekcja i 
Jogeir z Finlandii. Pulse zaj?lo II 
miejsce na Gravity’97 ze swoim 
demem ,.Sunflower". Obecnie 
Pul(s)acy skladajg demo na The Party, 
ale czy im si? uda, czy zdgzg na czas 
dowiemy si? juz wkrotce. 

Revelation - w Potsce istnieje «nasza» 
sekcja tej mi?dzynarodowej grupy, do 
ktorej nalezq m.in, Rommel i Thorin. 

Polsk? reprezentujq Case, Cliff i Coop. 

Swirl - po odejsciu Yarpena w 
pazdzerniku br. nieznane mi sq dalsze 
losy tej grupy. Aktualnie grup? tworzq: 
Aktin - swapp, Key G - music, Astaroth, 
Draken - graficy, Najwi?kszym 

sukcesem Swirl byto zaj?cie trzeciego 
miejsca w intro competition na GP.III M 
„Batism of fire". 

To nie sq oczywiscie wszystkie polskie 
grupy, skgdze znowu, istniejq takze: 
The Grid, Norfrerin, Liberty, 303, 
Enenzi, Fuse, Hellcore, Logrus, Stones, 
ByteLand, Mystic pC, Spawn, Flypaper, 
SkrewIBolt i duzo innych, o ktorych 
wspomnimy moze przy innej okazji. 

Moze teraz troch? o magach: 

W tej chwili w Polsce regularnie jak na 
razie wychodzi tylko MEASURE, ktory 
do tej pory wydawany jest w formie 
tekstowej, poczqtkowo byl on 
edytowany przez grup? IPC, a po 
przejsciu Garfielda do Procreation, jest 
on wydawany wtasnie przez tq grup?. 
Od numeru 4 powiniem on ukazywac 
si? juz w formie kodowanej Oczywiscie 
najwi?kszym plusem MEASURA jest 
jego „punkutalnosc". 

Fatum - jest to charstmag, ktorego juz 
wszyscy pochowali w potowie roku, a 
potem niespodziewanie ukazal si? na 
Gravity. Autorzy, grupa Prism (ex. 
Elysium) zapowiadajq kolejne wydania. 

Budyh - w koncu nast^pil oficjalny 
debiut tego magazynu (na party 
Astrosyn). Wprawdzie par? osob moglo 
cieszyc si? nim nieco wczesniej, no ale 
dla ogotu jest on dost?pny dopiero od 
grudnia’97, Mozna powiedziec tyle - 
NARESZCIE. Miejmy tylko nadziej?, ze 
na trzecie wydanie Budynia nie 
b?dziemy musieli oczekiwac przez 
nast?pny rok;-), 

Lush - wydawany przez grup? Fuse, jak 
na razie doczekalismy si? tylko jednego 
wydania, byto to w potowie 1996 roku. 

Wrotki - wydawana przez grup? 
ByteLand, wciqz czekamy na 6 wydanie 
Behemot! 

Parties: 

Kilka w tym roku si? w Polsce odbylo z 

roznymi skutkami..:) Oczywiscie jako 

pierwsza w tym roku odbyta si? Proba 

Generafna III w Ostrowcu 

Swi?tokrzyskim, organizowana przez 

grup? Absence. Ja osobiscie uwazam 

to za niewypal. Totalny brak 

jakichkolwiek crazy kompotow. 

naglosnienie raczej mierne. Oprocz 

tego na party kupa lamerow-tubylcow 

grajqcych w Quake’a oraz 

przegrywajqcych sobie gry. Raczej 

niemito wspominam to party. Warto 

dodac, ze bylo to party tylko na PC. 

HtmirlZ/BS 



Scena Komputerowa 

r 

|olejnym byt Intel Outside IV we 

i/toctawku organizowany przez grup? 

inion. Wtasciwie tegoroczna edycja 

liata si? nie odbyc, ale jednak grupa 

inion zdecydowata si? kolejny. juz 

szwarty raz na zorganizowanie duzego 

lultikomputerowego party, Duzego do 

lie znaczy wcale bardzo dobrego 

Jiestety ludzie z Union niczego si? 

Feszcze nie nauczyli, bo kolejny raz 

5trzeba byto intra64kb oglgdac nad 

ranem przy swietle dziennym. Oprocz 

tego miat miejsce niemity incydent z 

redaktorem pewnego pisma 

poswipconego Amidze. ale 

zainteresowanych tym wydarzeniem 

odsytam np, do MEASURA, gdzie na 

pewno znajdziecie artykuty szerzej 

traktujace o tym zajsciu i catym party. 

Gravity'97 - mimo kilku przekrgtow (jak 

si? niedawno okazato) z wynikami party 

i kilku innych niedociggnipc, to na tie 

dwoch wyzej wymienionych na pewno 

najlepiej oceniam to party. 

Zdecydowanie najlepsze nagtosnienie, 

big screen. Byto to party 

multikomputerowe organizowane przez 

Anadune (AMIGA) i Amnesty (PC), 

Party odbyto si? w Opolu 30 sierpnia 

1997r. 

Podusmowanie: 

Polska scena komputerowa PC na 

P pewno rosnie w sil?, byto to chociaz 

widac na Gravity, ktore odwiedzilo 256 

pecetowcow i 265 amigowcow. Po raz 

pierwszy na party byto obecnych tak 

duzo ludzi reprezentujgcych PC, 

Oczywiscie nie sama ilosc si? liczy, 

przede wszystkim produkcje, a te stojg 

w tej chwili na najwyzszym swiatowym 

poziomie, wystarczy chociaz obejrzec 

denia z Gravity - .Unclean" - Emortis. 

.Sunflower" - Pulse, .Panoramix" - 

Poison, wszystkie z nich wygratyby 

niejedno zachodnie party, na pewno 

nie mamy si? juz czego wstydzic. W 

zachodnich magazynach 

(chartsmagach), np. Shine, ktory 

wyszedt w listopadzie 1997 roku, 

| czofowka to wlasnie Polacy - grupa 

Pulse, ktora okupuje pierwsze miejsca 

w wipkszosci -konkurencji» - najlepszy 

koder, muzyk, graftk, grupa. Ogolnie 

wyprzedza ona prawie dwukrotng 

ilosciq punktow grup? Orange. 

Swapperzy. 
Ludzi parajgcych si? tg profesjg 
jest w Polsce baaardzo wielu. 
Glownie za sprawg CDA i 
ukazujgcych si? w tym magazynie 
artow o scenie. Sg to glownie arty 
mowigce o maniactwach 
swappera, porady jak wejsc na 
seen?, raporty itp. Po ich lekturze 
mozna dojsc do wniosku, ze 
swapper to najlepsza fucha na 
calej scenie. Dlatego 98% nowych 
ludzi na scenie to swapperzy. 
Doszlo do tego, ze tygodniowo 
dostaj? 3 listy od osob swiezyeh 
na scenie. Cieszytbym si? z tego, 
gdyby to byli np. graficy, muzyey 
lub koderzy. Niestety tak nie jest. 
Nie chce mi si? wierzyc, ze w 
Polsce nie ma juz ludzi 
utalentowanych grafieznie lub 
muzyeznie. Wiem, ze latwiej jest 
zgrac stuff z CDA i porozsylac po 
ludziach niz przysigsc nad Fast 
Trackerem i napisac cos ladnegoj 
Zastanawia mnie tylko fakt, ktoT 
takim beginnerom odpowiadama 
te listy? Wierzcie mi, ze na scenie 
niezbyt przychylnie patrzy si? na 
swapperow majgcych w swojej 
metryce ..miejsce urodzenia": 
CDA. Czy warto pchac si? w 
swapperstwo? Przeciez o wiele 
wipkszy rozgtos na scenie 
zdob?dzie grafik lub muzyk, ze o 
koderze nie wspomn?. Jakbyscie 
si? przyjrzeli (wy potencjalni 
scenowicze) na creditsy w 
demach, to w 99% z nich nie ma 
xywy swappera. A to tylko 
wierzcholek gory lodowej. Mnie 
jako swappera najbardziej boli 
serce, gdy widz? obrazek lub 
muzyezk? zadedykowang swojej 
sympatii. Ja tak zrobic nie mog?. 
bo nie umiem. Moze gdybym na 
samym poczgtku mial warunki ku 
temu, aby cos narysowac (jak ja 
zaczynalem to miatem c-64 z 
telewizorem b-w i 
magnetofoneml), to bym dzisiaj 
paral si? inng profesjg. A wy! 
Praktycznie kazdy z was ma 
Pentium 133, monitor kolor, dobrg 
kart? grafiezng i nie wiadomo jakie 

henji.dragon 

jeszcze bajery. No to na co jeszcze 
czekacie??? Kiedys Scorpik w 
jednym ze swoich wywiadow 
powiedziat, ze u muzyka 30% to 
talent, a reszta to efekty cwiczeii. 
Podobnie jest z grafikg. Wystarczy 
tylko si? troszk? przytozyc, a efekty 
przyjdg same. Moze nie pierwsze 
miejsce na chartsach (choc i taka 
mozliwosc jest catkiem realna), 
ale na pewno jakas grupa ch?tnie 
wpisze was na swojg memberlist?. 
Jako swapperzy tego nie 
osiggniecie. Wi?kszosc z grup ma 
juz w swoich szeregach dobrego 
swappera, a drugiego im nie 
potrzeba. Tak na marginesie to 
mailswapper, wbrew pozorom, jest 
wymierajgcym gatunkiem, W 
Polsce nie jest to jeszcze tak_ 
widoczne, bo mamy drogie cenyfi 
za impuls telefoniczny. Jednak fa I 
al^jMmjerania dojdzie kiedys i 

aatnaidalei za rok!). Wtedy to 
scbTfMdejdg najstarsi 

swapper, a z nowymi nikt nie 
b?dzie (Mjaj rozmawiac. Niestety 
technika«w^|era czlowieka takzej 
na tym polu. taki los niepr?dko 
spotka^rafika, kodera, muzyka, 
raytracera. Ich maszyna nie 
zastgpi. Zatem panowie: siadac do 
klawiatur, odpalac Turbo 
Assembler (lub FT II, Deluxe 
Painta, 3d Studio) i do roboty. Po 
porady mozecie si? zwracac do 
grafikow, muzykow itd, ktorzy juz 
na scenie sg od dawna. Oni warn 
na pewno pomogg. Ba! Nawet 
ocenig prace i wskazg gtowne 
elementy do dopracowania! Ja 
takze chptnie odpowiem na kazdy 
list od osoby, ktora nie jest 
swapperem. 

PS. Swapper jest dose kosztowng i 
trudng profesjg. Wiedzg o tym ci. 
ktorzy majg za sobg utrat? 
kilkudziesipciu dyskietek, strat? 
kupy forsy na znaezki i doptaty do 
nich. Poczta takze z wielkg 
luboscig zniechgca nas do 
dziatania... 

m 
• Lucky, Spy i Yoghurt zasilili 
szeregi Pulse. 

• Najwipkszy polski ftp site 
poswi?cony tylko i wytgcznie 
osiggnipciom scenowych 
rodakow (+ duze archiwum dla 
AWE 32 I 64): 
ftp://195.il 6.36.50' 
Maintained by YooL & 
PSN. 

• Wyszedt pIScene Guide 
revision #1. Dozdobycia na 
w/w sajeie, 

• Ostatnio pojawity sig: #2 
issue diskmaga DRAGON, #4 

j|ssue packa KLOP by Lexus, 
#3 issue Measure by Garfield/ 
IROVigkszosc z nich macie 

JrepkjSDA. 

Nowy musiedisk by Falcon/ 
KeyG/U n real/Lazu r jest w 
przygotowaniu. 

• Niedtugo ukaze sig nowy CD 
scenowy, tym razem 
poswigeony tylko i wytgcznie 
grafice! Innymi stowy: setki 
mega prac najlepszych 
grafikow i tony narzgdzi 
pomocnych wszystkim 
zapalehcom; amatorom jak i 
profesjonalistom. Wigcej 
informaeji w kolejnych CD- 
Action. 

• Tokyo Dawn Records ma 
zamiar wydac music-disk 
zawierajgcy utwory m.in 
Keith303, Falcona, 
Ambientmove, Velvet’a... 

Newsy zgromadzil 

Cortez ~ Poison 
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Muzyka w grach: 
Jak obiecalem w zeszlym miesiqcu, nalazato byshoiiczyc artykul a muzyce w grach 
RPG. Dzisiaj, jak zapowiedzialeni ostalnio, zajmiemy sip systeniami innymi niz fantasy. 

Da powyzszej kategorii nalezy oczywiscie cyberpunk, ale lakze Swiaty wspbtczesne tub 
zblizone do wspolczesnosci, takie jak cbocby Zew Cfhulhu. Muzyka ilustrujp przygody 
rozgpywajp sip w takich swiatacb musi roznifi sip od tej, jaka lowarzyszyla nam w 
swialacb "pseudnsredninwiecznycb" bgdz nawel "pseudostarozylnych". Oczywiscie 
schemat ma to do siebie, ze czpsto nalezy sip z niego wytamywac, gdyz inaczej 
popadajpc w rutynp, wywolujemy wylgcznie znudzenie. ilia przyklad wezmy cyberpunk. 
Odpowiedz na pylanie, jakp muzykp wybrac do lego gatunku jest oczywista: uzaleznionp 
od gustu graczy i potrzeb okolicznosci odmianp lecbno. Bezwarunkowo, absolutnie i 
wytgcznie! 
~ 5 Lord Yabol 

ciqg dalszy... 

Otoz nie jest to wcale prawd?, 
a kr?z?cy stereotyp mozemy 
smiato zignorowac, 
zast?puj?c go wlasnymi 

swiezymi pomystami. Na pocz?tku 
jednak powiedzmy sobie o stereotypie. 
Otoz odmian? techno to ile mozna tak 
ten gatunek zakwalifikowac) 
najbardziej pasuj?c? do cyberpunku 
jest industrial. Nine inch Nails, 
Hedone, LD czy inne grupy tego 
rodzaju doskonale oddaj? klimat 
pocz?tku przyszlego tysi?clecia. Nie 
bojmy si? tez “plastiku'Vczyli 
najbardziej komercyjnych gniotow, 
ktore nikomu normalnemu si? nie 
podobaj?, ale kultura konsumpcyjna 
spowoduje, ze b?d? wszechobecne w 
przysztosciowym swiecie. Gracze w 
rzeczywistodci stysz?c tak? muzyk? 
b?d? faktycznie poddenerwowani, 
znacznie bardziej, niz gdyby MG 
oznajmil, ze oto wtadnie z wielkich 
glosnikow reklamowych 
umieszczonych nad placem dobiega 
najnowszy utwdr dJ. qUICKSILVERA 
[no chyba, ze sam go odspiewa - to 
b?dzie gorsze od puszczenia tego w 
rzeczywistosci). I o to chodzi. Muzyka 
tworzqca klimat gry nie zawsze musi 
si? graczom podobac. Sprobujcie 
wejsc do ktoregos z pubow w 
centrum Wroctawia i postuchac 
muzyki. Komercj? i miernot? wieje na 
kilometr, ale mimo to siedziec trzeba 
[chyba, ze ktod woli na lawce albo w 
"tzw. pubach" osiedlowych, gdzie 

kulturalny relaks przy kufelku ust?puje 
miejsca pospolitemu pijanstwu). A 
wielkie ekrany telewizyjne nadajqce 
przez wi?kszosc czasu reklamy i w 
zwiqzku z tym debilne (przykro mi, ale 

delikatniej tego okreslic nie mog?) 
"piosenki" reklamowe? Ani jeden, ani 
drugi przyktad nie jest mity, ale 

przeciez oba nalez? do naszej 
rzeczywistosci i musimy si? z tym 
pogodzic. A wyobrazmy sobie w tym 
wszystkim rol? gracza, ktory [jako 
jedyny w druzynie) zachwyca si? 
rzeczonym gniotem, i to w sposob co 
najmniej demonstracyjny. W 
rzeczywistosci moze tego nie 
cierpiec, ale jesli b?dzie dobrze grat, 
to pozostali gracze b?d? porzqdnie 
wsciekli juz od poczqtku sesji. A jesli 
wlasnie o to chodzi MG, to mamy 
atmosfer? jak marzenie. 
Ta dose dtuga dywagaeja miala na 
celu uswiadomienie graczom i MG, ze 
"nastroj" nie zawsze oznaeza "mily 
nastrdj". Ale wroemy do 
niekomercyjnego techno. Ambient 
jako catobc mozemy spokojnie 
wykluczyc, gdyz do cyberpunku 
zdecydowanie nie pasuje. Natomiast 
rave, acid house i trance to idealny 
podklad dzwi?kowy do wi?kszosci 
sesji cyberpunkowych. Nie 
wspominajqc juz o eksperymentach 
typu Prodigy, Ramstein czy Apollo 
440, ktore trudno jednoznaeznie 
zakwalifikowac, ale wiadomo, ze b?d? 
pasowaly. 
No dobrze, ale napisalem, ze techno 
nie jest jedyne. Mianowicie gatunek 
ten nasuwa si? nam, jezeli z 
cyberpunku wezmiemy pierwszy czlon 
nazwy, A co by bylo, gdybysmy wzi?li 
drugi? Punk to bunt. Zachodni punk 
to walka przeciw wilezym regutom 
kapitalizmu i obludzie 

"demokratycznych" politykow, a punk 
polski twczesny) jest buntem 
przeciwko systemowi totalitarnemu. 
Swiaty cyberpunkowe to wlasnie 
ztodziejski kapitalizm, z jedn? zasad? 

C'Silniejszy przezyje - slabych do 
piachu") albo tez system 
totalitarnego nadzoru prawnego, a 

nawet mentalnego [vide Paranoia: 
"Obywatelu - Komputerjest twoim 
przyjacielem. Prosz? ustawic si? pod 
bcian? i czekab na pluton egzekucyjny, 
Mitego dnia."). Punk pasuje wr?cz 
idealnie. Oczywiscie punk 
zaangazowany, a jednoczesnie 
ambitny. Zespoly spiewajqce o kleju 
butaprenie i jabolach (nie mylic z 
Yabolem, gdyz ja wina nigdy nie lubiiem 
[zadnego, normalnego tez nie], a od 
miesiqca jestem caikowitym 
abstynentem] raezej si? nie nadajq, 
Chyba ze mowa o grupach 
obcoj?zycznych, a gracze akurat nie 
rozumiej? danego j?zyka. Z polskich 
zespolow warte wymienienia s? np. 
Dezerter (rewelacja!) czy Ga-Ga, a z 
zachodnich oczywiscie The Exploited 
(Sex Pistols i podobne to moim 
zdaniem zbyt “tagodna" muzyka, Moze 
dlatego, ze punku sluchalem, 
zaczynajqc od grajqcych znacznie 
ostrzej grup polskich]. Poza tym 
polecalbym przejrzec dokonania 
undergrounds Taki holenderski 
(bodajze) Total Doom to rowniez 
doskonaly podklad muzyezny do 
cyberpunku. Albo wczesny Napalm 
Death tuwierzycie, ze na poczqtku to 
byl punk?). W zasadzie nadaje si? 
kazda (w miar? rozsqdku] "muzyka 
buntu": hard core, punk, grunge czy 
rap. Przyktady: Body Count, 
Clawfinger, ProPain jesli chodzi o hard 

core, o punku juz pisalem, natomiast 
co do grunge, to oczywiscie Offspring 
i Nirvana. Rap to gatunek dosyc 

szeroki, ale przeznaczony dla wqskiego 
kr?gu polskich odbiorcow (mowi? o 
graczach - sluchac moze kazdy, nawet 
nie rozumiejqc, o czym spiewaj?). 
Owszem, b?dzie tworzyc doskonaly 
klimat, ale gracze powinni rozumiec, o 
czym (chocby w przyblizeniu] mowi? 
teksty. Jesli ten warunek jest 
spelniony, to doskonale nadaje si? 
Cypress Hill, Lordz of Brooklin, House 
of Pain i duzo innej, mniej znanej 
"czarnej muzyki". Ostatecznie mozemy 
si?gn?c po grupy polskie - polecam 
zwlaszcza Kaliber 44, ale to juz nie 
b?dzie do konca "to", 
Ci?zsze gatunki metalu (ale szybkiego 
- gothic raezej odpada] nadaj? si? 
rownie dobrze', co industrial. Ale to 

wszystko nadaje si? raezej na tlo do 
przygod dynamicznych, pelnych zmian 
tempa, tfa akcji itp. Jezeli jednak 
wi?kszosc rozgrywki to problemy 
moraine, akeja rozgrywana poprzez 

trudny wybor "mniejszego zla" i przy 
znaeznym wplywie psychologii na gr? 
[takie przygody s? niesamowicie 

trudne, i do zagrania i do 

prowadzenia, ale daj? niesamowit? 
satysfakcj?], to tlo muzyezne powinno 
bye troch? inne. Dlatego tez najlepiej 
jest tu wybrac plyty, ktore zaliczane 
s? do kategorii "eksperymentow" i 
ci?zko je jednoznaeznie 
zaszufladkowac. Na przyktad dwie 
ostatnie plyty grupy Tiamat: 
"Wildohoney" i "A depeer kind of 
slumber" (znajomosc angielskiego 
wr?cz konieezna] czy z zupetnie innej 
strony "Future Sound of London" 
(wszystkie plyty ze szczegolnym 
naciskiem na "ISDN"). Nie bojmy si? 
tez calkowicie zszokowac graczy. Co 
zrobi?, jesli nagle pojawi si? postac 
uwielbiajqca walce Straussa? A to po 
prostu egzotyka i snobizm. I juz mamy 
snoba bardziej wyrazistego, niz 
gdybysmy podpierali si? malowniczym 
opisem. 

No dobrze, rozp?dzilem si? pisz?c o 
cyberpunku, a przy okazji calkowicie 
zapominaj?c o swiatach bliskich 
wspolczesnosci. Tutaj nadaje si? 
wlasciwie wszystko i wlasnie dlatego 
trudno jest wybrac. Jedyna rada, jak? 
moglbym w takim wypadku posluzyc, 
to obejrzenie razem z druzyn? kilku 
filmow zblizonych klimatem do swiata, 
w ktdrym graj? i wybranie tego z 
najlepsz? muzyk?. Mamy juz "bazowy 
klimat”, po czym mozemy tworzyc 
dowolne wariaeje (to wbrew pozorom 
termin muzyezny, a nie 
psychiatryczny) na ten temat. 
Absurdalny przyklad: Forest Gump 
(epizod wietnamski) to jeden z 
niewielu filmow, w ktorym jako tlo 
muzyezne wojny w Wietnamie sluzyty 

utwory hippiesow, Marleya i 
Doorsow, ktore teoretyeznie zupetnie 
nie pasowaly, ale w rzeczywistosci 

pasowaly idealnie (jesli ktos si? nie 
domysla, to przeslania wszystkich 
zespolow, ktorych muzyka ilustrowala 
epizod wojenny, byly zdecydowanie 
antywojenne). Poza tym radz? po 
prostu skoncentrowac si? w tym 
wypadku na nastroju raezej samej 
przygody, a nie calego swiata gry, 
gdyz w ten sposob dobor b?dzie duzo 

latwiejszy. 
I na tym w zasadzie musimy 
zakonezye. Trudno jest radzic nie 
znaj?c doktadnie gustow muzycznych 
graczy. Po prostu dobry MG powinien 

najpierw poznac "orientacj? 
muzyezn?" graczy, a pozniej dobierac 
muzyk? wedlug wlasnego gustu, 

powyzszy artykul traktuj?c wyt?cznie 

jako wskazowki. 
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Krolestwo Chaosu 3B-- 

Solucja - Betrayal at Krondor 
Tym mm w C&aosie pora i;a solucjg do gpy, w klArg wszyscy maft okazjp zagnaC. 

Mows o Betrayal at Krondor - hlasyha w$rod gierRPG ■ przez aiektorycti nznawana za 

najlepszg w swojej kateyorii. No i co rdwnie wazne, pefnq wersjy lej gry znalezd 

mozna aa naszej gradniowej plycie. Dziyki lej selucji ligdziecie mogli zakosztowac 

wszystkicli przyjeninosci gry, wipe konezp gadac i zaczyaaai soluejp. 
Yasiu 

BOZOZiAt 1: Into the Bark Nighl 

Zadaniem graeza jest 
doprowadzenie wi?znia o imieniu 
Gorath do miasta Krondor. W tym 
celu trzeba obyd dtug? i 
niebezpieczn? podroz na poiudnie 
kraju. Gr? zaezynamy maj?c przed 
sob? zwloki zabojey, ktore az prosz? 
si? o przeszukanie. Oczywiscie nie 
mozna miec skrupuldw, a po 
udanym pl?drowaniu nalezy czym 
pr?dzej ruszyc drog? na poiudnie. 
Osobiscie proponuj? uzywac do 
tego celu opeji, ktora 
automatyeznie prowadzi druzyn? 
drog?. Oczywiscie nie trzeba tego 
robic, ale tak jest wygodniej. Aha - 
jesli chodzi o druzyn?, to sklada si? 
ona z trzech osob. Jedna z nich - 
Gorath -jest dose dziwnym 
wi?zniem, bo jego wolnosc nie jest 
zbytnio ograniczana a poza tym 
czyhaj? na niego hordy zabojedw, z 
ktorymi b?dziemy mieli okazj? 
spotkac si? po drodze. Kolejnym 
czlonkiem druzyny jest Owyn - 
pocz?tkuj?cy czarodziej, raezej 
kiepsko walcz?cy. Za to Locklear 
jest dobrym wojownikiem i na razie 
stanowi nasz? gfown? sit? bojow?. 
Ale tymezasem ruszamy na 
poiudnie. 

Pierwsze spotkanie po drodze 
b?dzie calkowicie bezpieczne. 
Druzyn? dogoni Phillip - znajomy 
Owyna, dzi?ki ktoremu dowiemy si? 
co nieco o opuszczonych domach, o 
karczmach i miastach w poblizu. Po 
wypytaniu go o wszystko, Phillip 
pojdzie sobie, a my ruszymy dalej. 
Po jakims czasie natkniemy si? na 
boczn? drog?, mozna w ni? skr?cic, 
dzi?ki czemu dotrzemy do miasta 
LaMut. Tu pierwsze kroki mozemy 
skierowad do karezmy, gdzie za 
odpowiedni? oplat? karezmarz, byly 
zolnierz, poduezy nas troch? walki 
mieczem. Tyle tylko, ze kwota jakiej 
z?da jest calkiem spora - dlatego 

trzeba troch? si? dorobic. W tym 
celu nalezy udac si? do garnizonu, 
gdzie stary znajomy Lockleara poprosi 
go o pomoc w znalezieniu 
skradzionego rubinu. Nie jest to 
obowi?zkowe, ale mozna biedakowi 
pomde. W tym celu nalezy udac 
si? do Loriel [na wschod od 
LaMut). Gdy juz tarn dotrzemy, 
musimy znalezc Keifera Gem 
Mastera i porozmawiac z nim o 
skradzionym kamieniu. Z rozmowy 
wyniknie, ze aktualnym 
posiadaezem kamienia jest niejaki 
Isaac, ktorego mozemy znalezc w 
miasteezku Hawks Hollow, 
lezacym na poiudnie od Loriel. Po 
drodze lepiej nie skr?cad w zadne 
boczne drdzki, bo mozna natkn?c si? 
na smiertelnie chorego czlowieka, 
ktdry (chc?c czy nie chc?c) zarazi nas 
swoj? chorob?, a wyleezye nas z niej 
moze niejaka Michelle z Loriel za 25 
sztukzlota, 

Isaaca znajdziemy na drodze niedaleko 
Hawks Hollow, mozna z nim spokojnie 
porozmawiac, a za naprawienie mu 
miecza mozna odzyskad kamieri, z 
ktorym nalezy wrdcic do La Mut, 
gdzie od dowodey garnizonu 
dostaniemy 100 sztukzlota nagrody 
(swojq drog? - niezty interes). 
Nast?pn? rzecz?, ktor? mozna zrobic, 
jest pomoc krasnoludowi 
przesiadujpcemu w karezmie w La 
Mut. Jego problem to Brakk Nurr - 
potwdr, ktory zal?gl si? w pobliskiej 
krasnoludzkiej kopalni. Aby 
zlikwidowac ten problem nalezy wyjsc 
z miasta i ruszyc na poiudnie, po 
czym skr?cic w pierwsz? napotkan? 
drog? prowadzqc? na zachod. Na jej 
koncu znajduje si? wejscie do kopalni. 
Juz w srodku natkniemy si? na 
jednego z mieszkancow kopalni, ktdry 
zaproponuje nam pieni?dze za zabicie 
wspomnianego potwora. Moze nas 
tez za drobn? oplat? 50 sztuk zlota 
nauezyd sztuki naprawiania mieezy. 
Jesli stan kasy na to pozwala, 
proponuj? skorzystac z oferty, 

szczegolnie ze jesli zabicie potwora 
si? powiedzie, druzyna b?dzie 100 
sztuk zlota do przodu. Zd?zaj?c w 
polnocno zachodnie rejony kopalni, 
napotkamy po drodze zbojow, ktorych 
nalezy nauezye porzqdku, a takze kilka 
skrzyn, w ktorych ukryte s? ciekawe 
rzeezy. Jeden z kufrow - ten, ktory 
wymaga rozwigzania zagadki - 
otwierany jest slowem BARROW. Ale 
to wszystko tylko preludium - 
prawdziwa zabawa zaezyna si? 
dopiero podezas walki z Brakk 
Nurrem - jest on dodc twardym 
przeciwnikiem, ale walka z nim jest 

oplacalna. Zaraz po jego pokonaniu 
pojawi si? krasnolud, ktdry obdaruje 
nas pieni?dzmi, a w skrzyni lezpcej 
gdzies w sali, gdzie odbyla si? walka, 
znajdziemy kluez - Guilder Passkey - 
dzi?ki ktoremu spokojnie otworzymy 
dotychczas zamkni?te drzwi niedaleko 
wejscia do kopalni (na pierwszym 
skrzyzowaniu w lewo). 

Za tymi drzwiami, w skrzynce, do 
ktorej haslem jest slowo SIEVE, 
znajdziemy dwa miecze, tadn? muszl? i 
ksipzk? ze spisan? w niej historic 
kopalni. Dowiemy si? tez dzi?ki niej i 
rozmowie z krasnoludem (ktorego 
spotkamy przy wyjsciu z kopalni), ze 
trwaj? wlasnie prace majqce na celu 
dokopanie si? do jaskini smoka, ktory 
kiedyd tu sobie mieszkal. Na razie 
nalezy ruszyc dalej na poiudnie, az do 
miejscowosci Questor's View, w 
ktorej to na dobry pocz?tek 
proponuj? zapukac do pierwszego 
domu z brzegu. Zostaniemy 
obdarowani jedzeniem przez jego 
mieszkancow, a to zawsze pewna 
oszcz?dnosc pieni?dzy. W innym 
domu mieszka czlowiek o imieniu Tad, 
za drobn? oplatq udzieli nam lekcji 
szermierki. Wprawdzie to male co 
nieco to... 75 sztuk zlota, ale jesli 
druzyna dysponuje tak? gotowk?, to 
warto. Po tym nalezy ruszyc dalej i na 
rozdrozu skr?cic na poiudnie. Ze 

spotkanym chlopem mozna 
porozmawiac, mozna go zignorowac, 
w kazdym razie do Krondoru juz 
niedaleko. Po drodze mamy tylko 
miejscowosd o nazwie Sarth, gdzie 
mozna odwiedzid sklep oraz 
swi?tyni?, po czym ruszyc dalej. 

Po dotarciu do Krondoru okaze si?, 
ze do zamku nie mozna wejsc 
normaln? drog?, bo zepsul si? 
mechanizm podnosz?cy kraty. 
Dlatego czeka nas wesola droga przez 
kanaly pod zamkiem. Zaraz po wejsciu 
do nich spotkamy czlonka cechu 

zlodziei, ktory b?dzie probowal 
nas wystraszyc, oczywiscie 
nieskuteeznie. Mozna od niego 
kupic wytrychy za 25 sztuk zlota, 
po czym ruszyc dalej, w pdlnocno- 
zachodni? cz?sc kanaldw. Po 
drodze spotkamy kilku niemilych 
facetow, ktorych trzeba 
wykonezye, a jak dobrze 
poszukamy, to trafimy na Jamesa 
- starego znajomego, co wr?czy 

nam klueze od krat prowadz?cych na 
gor?. Nie podaj? tu dokladnej drogi 
do niego, bo labirynt nie jest 
skomplikowany, powiem tylko, ze 
trzeba isc na polnocny-zachod. Po 
spotkaniu z Jamesem b?dziemy 
bogatsi o wspomniany juz kluez. 
Ostatnim problemem, jaki musimy 
rozwi?zac w tym epizodzie, jest 
odnalezienie kraty, do ktorej pasuje 
kluez. Osobiscie proponuj? wrdcic do 
miejsca, gdzie walczylismy z facetami 
w czarnych ubrankach. Stamt?d 
trzeba isc na wschod a potem 
korytarzem na polnoc, nie skr?caj?c 
we wschodni? odnog?. Na koncu tego 
korytarza b?dzie dziura, ktor? mozna 
obejdc dzi?ki linie (o ile posiadamy 
takow? w ekwipunku). Druga drabina, 
na ktor? si? natkniemy, b?dzie t? 
wlasciw?. 

I tu konezy si? pierwszy epizod. Czas 
na chwil? odpoczynku, wyjasnienie 
calej sytuacji itp. Za miesi?c ci?g 
dalszy (i to wi?cej niz dzis). A na sam 
koniec chcialem jeszcze powiedziec, 
ze opisane rozwi?zanie nie jest 
jedynym; nie jest najkrotszym ani 
najdluzszym. Po prostu Krondorjest 
gr? nie do konca liniow? i ci?zko jest 
opisac wszystkie dost?pne 
mozliwosci. A na razie zycz? dobrej 
zabawy przy rozgryzaniu drugiego 
epizodu... 

Humer 02/93 
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Poradnik mtodego Mistrza 
czctt vlerwsza - scenailisz 
Wiiam bopqcd wszysthich RPG-maniakow, htorzy majq lub mieli ktopoty z ppowadzeiiiem 

przygod. Tychr htfinzy zagubill si? w kartacti syslemii, nie znajilujac w nim odpowiedzi. 

TakzB tych, kiorzy tytko z czystej ciekawosci spojpzeii na t( stponp. W Poradnikn... 

Me rozwivywac najpowszechiiiejsze ppoblemy zapowno doswiadczonycti jak i 

zupelnie jeszcze "zielonycli" Mislpzdw Gry, pomagac niepewnym i - oczywiscie - iiczyc 

prowadzic. 
FIXXXER ' W^pierwszej cz?£ci 

rubryki zajmiemy si? 
tym, co dla przygody 

najwazniejsze 
(oczywiscie - prdcz graczy i 
Mistrza), czyli scenariuszem. Od 
zarania dziejbw bowiem jest on 
najwi?kszym ktopotem 
niedoswiadczonych Mistrzdw. A 
przeciez od scenariusza zalezy cata 
przygoda! Zatem: powinien bye 
ciekawy, przejrzysty, ale nieliniowy, 
miec szybk? akcj? i szcz?£liwe 
zakobezenie (oj, nie zawsze). No 
dobrze - jak jednak stworzyc takie 
"cudo”? Postaram si? teraz 
odpowiedziec: 

Kotem nap?dowym "scenaria” jest 
Swiat. Bez jego znajomosci ani 
rusz. By zas doskonale zapoznac 
si? swiatem gry, nalezy nie tylko 
przeczytac zatytulowany w ten 
sposob rozdziat w podr?czniku 
gldwnym. Wszystkie wazniejsze 
rzeezy powinny si? znalezc w 
podr?cznym notatniku, a i mapa 
terenow przygody powinna zawsze 
bye pod r?k?. I nie cofajcie si? 
przed niezym - u mojego kolegi na 
scianie widnieje caty Orkus wraz z 
opisem Altdorfu. Kolejna sprawa to 
zapoznanie si? z realiami (!) 

■swiata. Nie, nie bredz?: bardzo 
cz?sto system - choc pozornie 
autorski - oparty jest na jakiejs 
epoce historyeznej, a dobrze jest 
znac czas, w ktorym si? prowadzi. 
Tutaj zas dopomoc mog? roznego 
rodzaju podr?czniki i ksi?zki 
historyezne, encyklopedie i 
katalogi. Dzi?ki temu przygody 
staj? si? bardziej barwne a swiat 
bardziej rzeczywisty. Zatem - 
nalezy go znac... w 
najdrobniejszych nawet 
szczegotach. 

I wlasnie tym zajmiemy si? teraz. 

Logiczne wszak jest, ze nasza 

przygodka powinna bye 

dopracowana w kazdym calu. 

Wszystkie wazniejsze elementy 

powinny zostac “wyumiane na 

pamiqtk?11. Tak jest lepiej, gdyz 

odpada pozniej konieeznode 

gor?czkowego kartkowania zeszytu 

z notatkami. I jeszcze a propos 

szczegdtow: nalazatoby rowniez 

doskonale znac rejon, w ktorym si? 

prowadzi druzyn?. Nieistotne - czy 

jest to jedno miasto, czy tez caty 

kontynent. Po prostu, trzeba 

wiedziec: co, gdzie i dlaczego. 

Mimo to, jezeli nawet pojawi? si? 

niescistosci... zawsze mozna je 

zniwelowac doskonalym nastrojem 

gry. Tworz? go zas: odpowiednie 

oswietlenie, muzyka oraz 

wszelkiego rodzaje pomoce. Co do 

muzyki, odsytam do dwu 

poprzednich numerow CDA. 

Pozostajq dodatki. Tu prosta 

sprawa: nie mozna przesadzic ani 

w jedn?, ani drug? stron?. 

Placenie starymi monetami, 

pieczolowite tworzenie ''starych" 

dokumentow, uzywanie swiec i 

latarek, ofiarowywanie graezom 

"znalezionych" pierscieni, 

bransolet itp. jest w porz?dku. Z 

cal? pewnodci? nie ma potrzeby 

jednak demonstrowania ciosow 

buzdyganem na biednym graezu... 

Zreszt? klimat moze bye budowany 

samymi... stowami. 

Gdy zaezyna si? przygoda, 

zaczynaj? Iiczyc si? osobiste 

przymioty Mistrza Gry, czyli 

erudyeja, elokweneja i zdolnosci 

aktorskie. Umiej?tnodci te - nie 

rozwijane - stoj? na ogot na 

niziuteiikim poziomie. I nie ma co 

si? nadymad! Taka jest niestety 

prawda. Wracaj?c zas do tematu: 

elokwencj? czy tez charyzm? 

mozna "zwi?kszyc’,1 czytaj?c 

wszelkiego rodzaju ksi?zki przez 

duze "K”. Nie do konca zwyczajnie 

jednak: trzeba umiec patrzyd na 

nie "od strony warsztatu 

twdrey"... Zdolnosci aktorskie... - 

no to juz wyzsza szkota jazdy. Tutaj 

kazdy powinien miec swoje 

sposoby. Podpowiem tylko, ze 

"robienie min" przed lustrem i 

wmawianie komus glupich rzeezy 

bez usmiechania si?, skutkuje. 

Oprocz powyzszyeh, istnieje 

jeszcze jedna umiej?tnosc - kto 

wie, moze najwazniejsza? Chodzi 

oczywiscie o zdolnodd improwizaeji! 

To zas przydaje si? zawsze! A juz 

szczegdlnie, gdy zignorowalidmy 

trzeci akapit tego artykulu. I tym 

razem przyda si? male ewiezonko: 

paplajmy w obecnobci znajomego 

bez przerwy, na przerozne tematy 

(mozna robic przy tym m?dre miny 

- vide “zdolnosci aktorskie"). 

Wszystkie te rzeezy jedak spal? na 

panewce gdy zabraknie 

obustronnego entuzjazmu i zapatu 

do gry. Bez tego bowiem ani rusz. 

Jezeli brakuje choc jednej z tych 

rzeezy, nie warto nawet zaezynad 

przygody. I nieistotne jest czy i w 

jakim stopniu Mistrz Gry jest 

przygotowany do rozgrywki - 

szkoda cennego czasu. Z 

przykrosci? zapodaj?, ze osobiscie 

przydarzyla mi si? sytuaeja, w 

ktorej i MG i jednemu z graczy nie 

chcialo si? grac - wszystkie ch?ci 

innych graczy spelzty na niezym, a 

wesota kompania skoezyla wyszaled 

si? na boisku. Zatozmy jednak, ze 

grac chc? wszyscy i spojrzmy na 

sam przebieg roz(g)rywki: 

"Wszyscy juz dawno skonczyli 

kreowac swoich bohaterdw. Kartki 

lez? na ziemi, wraz z kostkami 

dlugopisem i olowkiem. Trzy 

postaci, nie odmielaj?c si? ruszyd, 

spogl?daj? w stron? czwartej, 

kryj?cej si? za pot?znym 

segregatorem. Jeden z graczy nie 
wytrzymuje: 

-Zaczynaj, master! 

-Jest srodek lata, jednego z 

najcieplejszych jakie pami?tacie, a 

wy znajdujecie si?... Znajdujecie si? 

w wiosce... Nie, sorry! W lesie... 

Co ja mdwi?? W wiosce!"... Taaak, 

drogi Mistrzu, powiedz szczerze, 

ile razy znalazles si? w takiej 

sytuacji? Szkoda mowic. W takich 

zas sytuacjach najwazniejsze s?: 

opanowanie oraz pewnosc siebie. 

Prowadz?cy nawet na chwil? nie 

moze zapomniec, ze to wtasnie on 

jest l?cznikiem mi?dzy graezami a 

wyimaginowanym swiatem. 

Wystarczy jeden niewielki jego 

bt?d, jedno zawahanie, a caty 

nastroj tworzony mozolnie w ci?gu 

kolejnych godzin prysnie niezym 

sen jaki zloty. Oczywiscie, czuje si? 

on (Mistrz, nie nastroj) znaeznie 

pewniej, jezeli orientuje si? 

doskonale w niuansach przygody. I 

wreszeie dochodzimy do ostatniej 

cz?dci artykulu, czyli... 

...do budowy scenariusza. Tutaj 

przede wszystkim liezy si? 

inweneja tworeza. Wielu moich 

znajomych narzeka na catkowity 

brak pomystdw. I coz ja mam na to 

poradzic? Przede wszystkim zycz? 

wszystkim wielu przeczytanych 

ksi?zek oraz obejrzanych filmow. To 

z nich czasem pochodz? najlepsze 

pomysty na przygody. Reszt? jest 

wyobraznia. Czasem wystarczy 

maledki fragment jednego z 

obrazow przygody, by wyrosla z 

niego catkiem zmyblna kampania. 

Przyktad? Prosz? bardzo: 
Hasto - podwodne miasto. Pomyst: 

graeze plyn? statkiem jako 
ochrona jego ladunku. Nadchodzi 

sztorm, a statek wpada w jego 
"ohydne macki"... Graeze budz? si? 

w pot?znym miescie wodnych 

Elfdw zamieszkuj?cych pod 
ogromnymi kopulami... I tak dalej, i 

tak dalej... 
Teraz nalezy wszystko przelac na 

kartk?. Wszystko, czyli: akcj?, jej 

szybkosc, wrogow oraz 

sprzymierzehcow, opisac flor? i 

faun?, punkt kulminacyjny... 0 tym 

jednak opowiemy sobie nast?pnym 

razem... 

*mwj% 
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dsumowanie roku 1997 
Wladclwla deplera I0piz aastipllo olicjalne zaoikoigcla roku 10071 olo zakoficzyl sip 
spdtnlony "AwWaczay IHysyp" lajwlekszych Itlclordw. Czekallktiy do oilalnlol 
Ml, My PoiaC Wan peine Inforraacji dolyczqca popolapnodcl laklch glop, Jak 
chociaiby Quake ll (ktdry pojawll tig nr spozedaiy dapiaro przed aarayai DoZyai 
Narodzeiltin). N tzatle ukleglogo roki ppzaz (any CDS ppzewiagla alg aelkl pozycjl, 
lepizyth I garszyeh. 0 wlalu z Rich jul alkl ala pamlgta, ala kyly laZ table, ktftFe aa 
dltia pazotlaag lak w paaHgtl, jak I aa dytkack graazy (czyll I lak w paailgcl). 
Wlalakrad przy oeanla razaiallych gltr dtchadzllo wdadd nadaklordw do dead 
borzllwyeh dyskuajl. Nlajadaakrolalt (a saiaa gra uzysklwata skrajala zrdialcewang 
aotg a rdinych oeealaezy... Olatego potlaiowllldaiy zaakld labia kolektywae 
podsumowanie akitglego roku. KaZdy z radabtordw CDA wypelnil apacjalag aaklatg, 
w kldraj aidgl zazaaezyt swoje ulibioae gry z daaaj kalegorll (po 5 z kaidego 
gatuaka). Ozlgkl tana loZecle zokiczyC, jakle si naaza gusia I ktdra gry uwaiamy 
(my, lo ziaazy redakcjt CDA) za aajlapaze w roku 1007. A co wlgcaj - 
poslaiowlllAiiy dodatkowo aadat plarwtzy raz w hlalorll tylul GRY ROKI1 1007 PISMA 
CD-ACTION. Trzeba przyzaat, 2a uzytkana wyalkl sg aiomaataail nleco zaakakujgca, 
dlaleio paslanowllldmy opalrzyfi ja koiatalarzem. A laraz zapraazaaiy do leklury. 

Washington Irving 

GRY ARCADE 
1. Toiab Raider 2 - Cna Deiliq/Eldos 
2. MDK - ShlDy/laierplay 
1. Shadows il Ike Entire - Lucas Arts/Vlrgln 
4. Vidua Oil 2-Sen 
5. Worms 2 - Team 17/Mlci»irase 

0 lie nie dzlwl nos ani pierwsze mlefsce dla Tomb 
Raldera 2 (bezwzgledeie kyl to lider w tel kateooill) 
I diugle MDK (te dwle giy zyskaly mlalrilaca 
pizewage nad konkureneja). to snucl doplero plgte 
mlejsce dla pizezakawnych Robali (pare osfb 
unledcito tp grg w kategorli... “strategla'T). 6-Pollce 
idwnlet paza pleiwszg pigtkg (a szkodal); no cdt, 
ale katdy na 3Dlx, by w petal docenld lei atnty... 
Niektdizy dziwill sie te2 stosnnkowa wysokiei 
pozycjl Virtia Cop 2 ■ no ale llczy sie przeciet (i 
przede wszystkim) grywalnodC, a tej w VC2 ale 
krakuje. Krwisty Caimageddon I Mai mialy 
wpiawdzie swoich laadw, ale lak widad nie za dnZo. 
No cd2. nalwyiaZnlel ole Inkiny przemocy... 

GRY PRZYGODOWE 
1. Dark Earth - Kalislo/Microprase 
2. Discworld 2 - rsygnosis 
3. Neverhood-Microsoft 
4. Little Big Adventure 2 - Adeline/Electronic Aits 
5. Broken Sword 2 - Virgin 

Dark Earth wygral w cuglach i bez apelacjl. Ta gra 
cieszy lak aiilodnikdw pizygoddwek, jak i tych, 
ktdizy kOEhaja grg akeji. Na tizeciai miejscu 
Heverhood - gra. ktdra w sumie przemknela bez 
wigkszegn echa, ale nas niela lak rewelacylnym 
humorem. jak I nlekonwencjnnalnyn wykonaniem. 
radobnie zreszta jak i Discworld 2 [to jednak 
bardziei liezyl sie humor). 

FPP 
1. Quake 2 - Id Soltware/Eizlos 
2. Tnrnk: Dlnnsanr Hunter - Acclaim 
3. Nexen 2 - Raven Software/Acllvlsloa 

4. Bleed-M«Billt!/8r Interactive 
5. NeDoeck Raapaie - Xatrix/loierplay 

Tu tel tez zaskoczed: Qnake 2 poza wszelkg 
konknrencle, chod Tuiok idwnlei ma maso 
zwolennikdw. Nleco dzlwl nleobecnodd Jedl Knight 
(tzn. byl ale poza pleiwszg pigtkg). Nexen 2 na 
trzecln miefsco - tu bylo niece kontioweisll. Blood l 
Redneck Rampage to wyratny aklon w strong 
zwolennikdw Dnke'a, ktdry ma w naszel redakdl 
swoie silne lobby... Tut poza pleiwszg pigtkg 
uplasowaly sig Chasm I Shadow Warrior I 
wspomniany Jedl Knight. 

STRATEGIE 
1. Malian - Bine Byte 
2. X-Cen: Apocalypse •Mlcrnprase 
1 Sid Meier’s Getlysbnig ■ Firaxis/Electrenics Ails 
4. Panzer General 2-SSI 
5. Clash - Leiyx Leagsott/Dptimns SA 

Konknrencla byla sllna, piaklycznle zadna gieika nie 
zyskala odcznwalnel pizewagi nad lywalaml I 
idtnice pomlgdzy nlml byly mlnimalne. Sg to gry jak 
najbardziei gndne lego, by zoaletd sig na topie. W 
kazdym inzie pierwsze miejsce dla Incubation nie 
wywolalo ani lednego glosn spizeciwn, mimo it X- 
Com oslio deptalo mu po pigtach. Zreszta rdznica 
pomigdzy trzecig gig w tym notowaniu i zwycigzcg 
byta lak niewielka, te praktyeznie powinnidmy 
nmiedcld wszystkie te giy ex aegao nb pierwszym 
miejscu! Tak wyidwnanego ootowanla nie mleliimy 
w zadnei Innej kategorli. Dodajmy, ze pewien 
osobnik giosowal tutaj na grg... Wet. 

RTS 
1. Daik Colony -(emetek 
2. Total Annihilation - GT Interactive 
3. Dark Reign - Aclivision 
4. Myth - Bungie/EIDUS 
5. 7th Legion - Epic Meoapames/MIcropiose 

Dark Colony wygrala bez wlgkszych problemdw; czy 
w point zaslnienle, to |ut kwestla dyskusylna. Ale 
taka lest wola redakcylnego ludu, wlgc trzeba la 
uszanowad. Dwa| “murowanl” (awoiycl do 
pleiwszego mleisca (zdanlem recenzentdw 
zalmulgcycb sig graml stratoglcznymll muslell 
zadawolld sig nleco nltszyml pozycfoml na naszel 
Hide, a trzecl (Constructor) doplero na szdstel 
pozyclt?! Takle lest lycte... 

SYMULATORY 
1. X-Wiog Vs TIE Fighlei - Laeas Arts/Vlrgln 
2. F22 Air Noniaaace Fighter-Ocean 
3. Comanche 3-analogic 
4. Longbow 2-Electronic Ails 
5. Flight Slmlalor 98 - Microsoft 

W lei kategorli nie bylo na|mnle|sze| wgtpllwoicl, 
kto zalmie pierwsze mlelsce. Symulotor LucasArts 
prowadzil od poczgtko de kodca; 90% redaktoidw 
omleiclla go na pierwszym mleisca w anklecle (w 
rubiyce "symolator”) I wrgcz zmlatdiyl oponentdw. 
F-22 (tea z Ocean) z kolel byl nlemal rdwnle 
pawszecbnle lypowany na drugle mlelsce. 0 
pozostale trzy mleisca tiwala zaclgta walka I rdlnlce 
pomlgdzy graml zalmnlacyml mleisca 3-5 byly bardza 
nlewlelkle. Z lego let powodulchod nie tylko z lego) 
wlelki iwiatowy bit (Flight Slmalator'90] u nas 
doplero na miejscu plglym! 

WYSCIGI 
1. tat a Innring Car Championship • Cndemasteis 
2. Need Fer Speed 2 SE - Electronic Arts 
3. Scieawn Rally - Mllestone/VIrgin 
4. Daytona USA Helen-Sega 
5. Test Drive 4-Aenlade/Virgin 

0 pierwsze dwa mleisca tiwala zaclgta walka, ale 
na finiszu TOCA doid wyratnle wysungl sig na czolo, 
zapewne dzigkl lepszym oponom. I, prawdg 
powledziawszy, jest to pozycla w petal dla tej gry 
zasluzona. Kazdy, kto mlal styeznoid z TOCA, przyzna 
nam raejg. Fodrasowany NFS wysoko (gldwnie za 
wlzualne atrakcle), a dalel bylo juz bardzo 
wyrdwnanle I o ostateeznej kolejnoici decydowad 
muslala lotokomdika. 

SPORT 
t.NHl'99- Electronic Arts 
2. FIFA: Road Is World Cop'99-Electronic Arts 
3. SEGA World Wide Soccer 96 - Sega 
4. Baseball Pre'98 - Sierra 
5. Kick Otl'97 - Anco Sittware/Maxls 

Tu sytuaeja jest doid niecodzienna. Wielkim 
przegranym w tym notowaniu so rozmaite soccery, 
poniewaz - chod wymienlono leb cala masg - 
wskntek duzego rozrzulu gtostiw nie byly w stanie 
umiesGid zadnego pizedstawiciela tej dyscypllny 
sporto na pierwszym miejscu, mimo iz praktyeznie 
zdominowaly tg listg (pierwsze cztery miejsca poza 
lista - to tez soccer). No ale - gdzie sig tizech 
pitkarzy bile, tarn hokelsta zwycigza... Fonadlo, |ak 
widad, Beermanowi odalo sig (przynajmniej w 
abrgbie CDA) zaieteresowad ludzi baseballem... 

RPS 
t. L-Bss at tire 2 • WistmnsdfWrgte 
1. Betrayal ip Aitara-Siem 
3. tef{«i tent? ■ BnWroW ttetesn Ails 

Zwrddcle uwagg, te polawla sig tu na Hide Dungeon 
Keeper. To ledyna glerka, ktdra polawlla sig at w 
dwdeh idinych kategorlach w naszym notowaniu! 
Ale cdt, mlloinlkdw DK cl a nas dostatek... I leszcze 
ledna spiawa: wszyscy glosulacy na RFG oddall swe 
glosy wylgcznle na te tizy gleikll Czy to one sg tak 
dobre, czy tat lest tak malo gler RFG7 Hm... 

A teraz poia na to, co nallepsze, czyll wybdr GRY 
ROKU. W szrankl stangll zwyclgzcy wszystklch 
wymlenlonych wczeinlel kategorli. Katdy z nas mdgl 
glosowad na makslmum trzy gry (za pierwsze 
mlelsce - 3 pkt, za diugle-2, za trzecle -1). I oto 
ollclalne wynlkl. 

Grg roku 1997, wedle oplnll redakcll CDA, zostala 

DARK EARTH (KallStO/ MICFOPPOSB) 

Pierwsze wlcemlss lest 

Incubation (Blue Ryle) 

a miss pnblicznoici zostala gra 

Quake 2 (Id saltwaFe/Acllvislon) 

Dzlgkujemy za uwagg i czekamy na Wasze opinle, 
dotyezace podauyeh tuwynlkdw. 

L 
Nnmcr 02/98 
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dyskdw., 

LISTY, czyli ACTION REDACTION 
Dobra, dzft zamiast wstgpu sprawy ttrzgdowe: nie przysytajcie kopertze znaczkami na odpowiedzi Nie 
udzfefamy prywatnych porad! Nie mozemy zatatwiac (tzn> kupic czy posredniczyc wzakupie alto 
sprzedai Jirmowy” egzempfarz) Warn gier, tipsdw i komputerow (ta wiadomosc to tej osoby, ktdra 
bombarduje nas takimi prosbami) Up. Nie udzieiamy porad Jaki komputer kupic czy ta konfiguraeja 
ma sens”. Ale za to moiemy odpowiedzied na wszeikie Wasze wqtpiiwoici zwigzane z CD A! A, jeszcze 
cod - od tego numeru zamteszczamy na CD listy tycb czyteinMw, ktorzy nadeilg je na dyskietkacb 

few, maifem) i zaznaczg w Hide, zb WYRAZAJA ZGDDIj na taki manewr. Dzipki temu bgdziemy mogli 
zamieszczad wipcej listdw nfz mie&ci sig na tycb dwdch stroniczkacb (ale nie gwarantujemy - na 1QO% 

tzn. bgdziemy sig starad!) 

Problemy technlczne 

(...) Wigkszodd Waszych dem po prostu nie dziata! W 
11/97 Turok, G-Police, NFS SE (...) Nie wiem, o co 
chodzi, aie jak tak dale/ pdjdzie, to przestan? kupowad 
Wasze pismo. 

Cezar, Biafystok. 

Te wszystkie gierki (no, moze oprdcz G-Police) wymagajq 
karty 3Dfx (akceleratora grafiki). Wnioskujemy, ze go nie 
masz - i stqd te problemy. A przy okazji: ludzie!!! Po co my 
zamleszczamy w „zawartodci cover CD" wymagania 
sprzgtowe kazdego demka, hg?!!! Jezell demko sig Warn 
wali, poczytajcie najpierw, czego ono wymaga, a doplero 
potem dlijcle listy! 

(...)Tamagotchi (...) komputerpisze, ze potrzebuje piiku 
VBRUN3Q0.dll. Co robid? 

Juras. 

Znalezd kumpla, ktdry ma w. komputerze taki plik. 

(...) Jak zainstalowad sterownik myszy w DOSie? Co 
zrobid, gdy przy przesuwaniu myszy po podktadce 
kursor stoi w miejscu tub prawie sig nie porusza? He 
kosztujg Wasze numery archiwalne? 

Shlmo, Szczecin 

1. Odpal plik sterownik myszki, powiniened go znalett na 
dyskietce dostarczonej w opakowaniu z myszkq lub masz 
go w komputerze (mouse.com). 
2. Rozkrgd myszkg, wyjmlj kulkg i wyczydd watkq 
namoczonq spirytusem (nie salicylowym!) lub wddkq 
(czystq!) rolki z zabrudzeri. Z braku w/w plyndw mozesz 
nawet zdrapad osad - mniej skuteczne, ale tez pomaga. 
3. Info o tym powinno byd gdzied w tym numerze. 

(...) He kosztuje twardziei o pojemnodci 1 Terabajta (o 
He istnieje). 

Mateusz „Mati" Domzalskl 

Nie Istnieje, ale gdyby byl, to by kosztowat okoto 
MegaDoiara 

(...) czym rdzni sig okredlenie xxx Mb Ram, odxxx Mb 
HDD. 

Tommy zWarszawy 

Plerwsze oznacza ilodd pamigci koniecznq do uruchomienia 
gry, drugie ilodd miejsca na twardym dysku, zajmowane (po 
instalacji) przez dany program. 

Podzigkowania 

Szanowni Padstwo! W imieniu dzieci przebywajgcych w 
Specjalnym Odrodku Szkoino- Wycbowa wczym w 
Niemierisku proszg przyjgd wyrazy wieikiej 
wdzigcznoici za przekazane nam nieodptatnie kotejne 
numery Waszego magazynu. (...) Dzieci najbardziej 
odczuty nowinki komputerowe poprzez wgdrdwkg pod 
CD. Romach. Najwigkszg popularno&cig cieszytysig 
programy gra/iczne i edukacyjne. No i wspaniate gry! 
(...) Wasze pisma: CDA i PC Shareware sg magazynami 
nie tyiko dla „zaawansowanych komputerowcdw” (...) 
potrafity pomdc i sprawid wieie radodci takze dzieciom 
specjalnej troski (...) 

Dariusz Korzeniowski, SOS-W, Drawno 

Dlaczego? Dlatego! 

Jakid czas temu czytelnik postawii nam pytanie „czemu 
mam Was kupowad". A oto odpowiedzi... innych 
czytelnikdw (wybrane losowo z catej masy podobnych 
listdw). 

(...) Dlatego, ze w CDA jest cata masa dekawych 
dziatdw (...) CDA pisane jest jgzykiem „zrozumiato- 
polskim” (...) Cena (...) to prawdziwa reweiacja. i gdyby 

nie byto CDA, to co pozostatoby nam do czytania? 
Swierszczyki? 

Piotr„Danone" Czemikiewicz 

(...) Facet, masz nierdwno pod sufitem. Pokai mi 
jakiekoiwiek pismo na dwiecie, ktore spetnia kazde 
iyczenie kazdego czytelnika? (...) A CDA warto kupid, 
bo: supercena, dobry papier, ogolny wyglgd (profi!), 2 
CD (cena!), dobre teksty, (cena!!), duza objgtott 
(cena!!!), sg nie tyiko gry i nie starajg sig wej$6 
czytelnikom w d*** na sitg i bez wazeliny. No /'... CENA! 

Arkadiusz a, Gdansk 

Swinka, starocie itp. 

1. W numerze 7-8/97 zatozyliScie dziaf „$winka”, ktdry 
mi sig spodobat (bo to dobry pomyst), a ktorego nie 
bytow numerze IQ/97,11/97, czyzbyscie zrezygnowali? 
Gdzie motna kupid te gry? 
2. Czy moglibyScie podad mi, gdzie mozna zakupid 
takie gry jak Another World, Prince of Persia, 
Flashback, Indiana Jones, (starsze gry). 
3. Czy mogfibyScie w dziaie Shareware” zamieScid 
dobry program do dciggania screendw pod Dosem? 
4. Dlaczego w numerze 10/97 nie byto oktadki na 
kompakt i dlaczego te oktadki sg na przdd kompaktu a z 
tytu, gdzie sg wypisane gry, jest puste miejsce. (...) 
5. MoglibyScie na nowo wydat numer 1/96; jezeli nie 
to wydajcie go przynajmniej w formacie Adobe Acrobat. 
6. Nie wydaje mi sig, abydcie czytali wszystkie listy, 
nie piszg tego przez to, ze napisatem do was trzy listy i 
nie dostatem ani jednej odpowiedzi. (...) Na koniec 
chciatbym dodad, ze gazeta jest OK. 

Skizeczowski Marek, Chorzow 

Ad 1 i 2. Swinka nie ma duzej sily przebicia, stgd ci^gle 
spada z numerdw. Ale wskutek zwiekszenia obj^todci CDA 
istnieje bardzo duza szansa, ze juz wkrdtce ten dziaf na stale 
powrdci na nasze lamy. Starsze gierki mozesz kupowad w 
sklepach z grami;-) - tyle, ze mydlg o wigkszych sklepach, 
w ktdrych oprdcz nowodci trafiajq sie tez gierki z serii 
„White label" czy innej Kolekcji Klasyki Gier. 
Ad 3. Mydlg, ze nie ma sprawy. Postaramy si? cod 
skombinowad. 
Ad. 4 Bo byla reklama plytyA ponadto - darowanemu 
koniowi nie zaglqda sig w zgby, czyz nie? 
Ad. 5. Realniejsze jest to drugie rozwi^zanie. 
Ad 6. Alez czytamy WSZYSTKIE listy. Gdybym nam na nich 
nie zalezato, to po prostu zlikwidowalibysmy Action 
Redaction lub ograniczylibydmy do jednej strony. A ze 
przychodzi duzy worek listdw miesigcznie, zad do druku 
wchodzi nie wigcej niz z 10 w numerze... 

Scena i Dark Colony 

(...). Otdz trochg mnie juz nudzi to bezustanne 
giercowanie (chociaz Xcom3 to mi sig chyba nigdy nie 
znudzi • strategia rulez!) i zastanawiam sig, co by tu 
zrobid. Az tu ktdregod dnia czytam sobie w CDA o czymd 
co sig nazywa SCENA. (...) Muzyka - to je to! Wigc 
pomdzcieI Jak i gdzie mogg zdobyd Fast aibo Scream 
Trackera? 2 kirn mam sig (w daiekiejprzysztodci) 
skontaktowad, zeby rozpoczgd scenowanie? Help!!!(...) 
Na wrzedniowym coverze jest demko Dark Colony. 
Fajnie, ze zamiedciliscie je takszybko, ale na moim 
sprzgcie sig nie odpala - mam P75,16 MB RAM, SVGA 
1MB, SB PRO (to ostatnie juz niedtugo zmieni sig na 
lepsze - aie na co? - poradzcie cod!) Po zainstalowaniu 
i prdbie uruchomienia pokazuje sig czarny ekran, po 
czym wyskakuje informacja, ze Direct Draw wykonat 
nieprawidtowg operacjg... i drugie info: Error cod tarn, 
cod tarn memory could not be read from. Co robid? To 
tyie odnodnie kompaktdw. Duze brawa i duze piwo 
nalezg sig koiesiowi o xywie Draco za „Poradnik 
hackera” - tak trzymaj facet! (...) 

tukasz Taranta ..Beeper”, Bielsko-Biala. 

P.S. Sprawa ewentualnejxywki: skgdmam wiedzied, ze 
pseudo, ktdre sobie wymydlitem (...) nie jest juz 
uzywana na scenie? 

Fast Tracker i par? innych trackerdw zamiedcilidmy w 
wakacyjnym numerze PC Shareware. Na famach CDA 
znajdziesz (bodaj w pazdziernikowym numerze) jeszcze inny 
tracker. Swoje mody mozesz np. przyslad do CDA (pdjdq na 
CD) wraz z notkg informujqcq, ze chcesz nawigzad kontakt 
itp. Mozesz tez pomgczyd ludzi na gieldzie, postad je 
jakiemud swapperowi itp. Co do xywki (calkiem 
sympatyczna) - przekonasz sig o tym, gdy wejdziesz na 
sceng. Pdki co uspokajam, ze nie slyszatem o innym 
Beeperze. A co do Dark Colony - zwrdd uwagg na akapit 
dotyczqcy karty graficznej - wymagane 2 Mb Ram... Jedli 
mialbym prywatnie doradzid jakqd kartg muzycznq, to 
sugerowalbym (w zaleznodci od posiadanych funduszy) 
zakup Awe 32 lub Awe 64 Gold, ew. porzqdnego GUSa. 

Czy mogliby£cie... 

(...) Stworzyd cod z pigkng grafikg (...) co zawieratoby 
tipsy i solucje? (...) Czy mogiibydcie ogtosid konkurs 
dia fandw Settlers, C&C, Warcraft, HM&M2 (...) na 
przesytanie wtasnych misji, map itp. Czy mozna Warn 
nadsytad produkcje sceno-podobne? (...) Czy 
mogiibydcie zamiedcid na CD TurboPascal, Assembler, 
C+ + ?(...) 

Mr UFO-Eagle Early 

Prace nad takim „bankiem" do tipsdw i solucji trwajq. Co do 
konkursu - po prostu jak macie wtasne misje do tych gier (i 
nie tyiko), to je przesylajcie, zamiedcimy je na CD, no i 
pomydlimy o premii dla najwytrwalszych. Produkcje 
scenowe (byle wtasne) - jak najbardziej. A co do jgzykdw 
programowania - nie mozemy tak sobie zamieszczad 
cudzych komercyjnych produktdw... 

Kwoczur, Koczur... 

Michal z Poznania wytknql nam, ze udalo nam sig kolejny 
raz nspaprad" nazwisko stynnego oblatywacza Su-27. 
Nazywa sig on K-W-O-CZ-U-R. Mam nadziejg, ze tym razem 
udalo sig nam uniknqd literdwki! 

DOS czy Windows?! 

(...) Od kiedy przestatidcie dzietid kompakty na DOS i 
Windows nie wiem jakie gry bgdg mi chodzity, a jakie 
nie. Poprawcie to. (...) Napiszcie do jakich gier 
potrzebujecie solucje (bo mozna je Warn przesytad,'' 
nie?.) 

tukasz Kubsk), Trzemeszno 

Wymagania kazdej gierki omowione sq w „zawartodd CD". 
Mozna tez odpalid menu dosowskie, gdzie w menu sq tyiko 
gry chodzqce pod DOSa. Ale cod z tym postaramy sig 
zrobid, chod ilodd gier pod DOS maleje zastraszajqco 
szybko! Co do nadsylania solucji (a takze porad) - trudno 
powiedzied. Jak gra jest znana i wymagajqca takiego 
przewodnika - to jq chcemy. Naturalnie zawsze mozna 
napisad wczedniej list lub zadzwonid, by nie okazalo sig, ze 
napracowalidcie sig na darmo. 

Agnleszka-on-line 

1. Nie zgadzam sig z BAMP z Poznania co do zawartodci 
Cover CD.(...) Kiawiszologia dla ieniwych jest mitym 
utatwieniem. 
2. Krdiestwo Chaosu. 0 RPG komputerowych mozna 
pisad w dziaie Sutler. (...) 
3. W numerze 11/97 Agnieszka pisaia o grze Reah. (...) 
Proszg powiedzcie wigcej o tej grze. 
4. Jaka jest roznica pomigdzy dziatami „gry przeglgd” a 
„gry recenzje”? 

Agnieszka ..Linea” z Bydgoszczy 

Ad. 1 Tez tak sqdzimy. 
Ad. 2 Ale wtedy Sutler zmieni sig w RPG-Suflera, a on jest 
dla wszystkich graczy, zad Chaos only dla RPG-fandw. 



Ad 3. Na pewno jeszcze do tej gry powrdcimy. Demka 
niestety nie moglidmy zamiedcid (chod byfy takie 
przymiarki) - moze juz wkrotce? 
Ad. 4 Recenzje to omdwienie tinalnych wersji gry, takich, 
ktdre trafiajq do sklepu (nie korzystamy z zasady z uslug 
piratdw). A nprzeglqd" lub „w produkcji" to zapowiedzi gier, 
omdwione na podst. materiatow prasowych, beta wersji itp. 
bez kortcowej oceny. 

ARRRGGH!!! 

(...) Piszg w sprawie iistu niejakiego Orta z Kielc. (...) 
Teraz bgdzie do niego i innych kretyndw krytykujgcych 
Quake. Czy ty dupku mydlisz, ze mozesz bezkarnie 
obrazad fandw tej genialnej gierki?! Wzywaled na 
pojedynek wszystkich, ktorzy twierdzg, ze Duke jest 
gorszy niz Quake - dobrze, podaj swdj adres 
cwaniaczku, a lotna brygada Quakerow jest juz w 
drodze. 

Mario, Kraktiw 
(adres i teleton znany redakcji) 

Hej, hej, hej - Mario! Wyhamuj! Napij si? zimnej wody i 
ochloh z tej berserkerskiej furii. Grt wyrazit swojq opinio, do 
czego ma swi?te prawo, bo w kortcu mamy wolnodd stowa. 
A ze si? z niq nie zgadzasz - Twoja sprawa. Zamiedcilismy i 
Twdj list, wi?c jesttu 1:1. Ale, kurcz?, jak kazdy b?dzie 
twierdzil, ze opinia, z ktorq si? nie zgadza, obraza go, a 
osobnik, ktdry jq wygiosil to dupek itd. to szybko zmienimy 
ten kraj w jakid obdz koncentracyjny, w ktdrym wszyscy 
b?dq mieli takie same (wygodne dla WtADZY) poglqdy. Jak 
w Chinach za Mao-tse Tonga, gdzie wszyscy chodzili w 
identycznych mundurkach! 0 to Ci chodzi?! Qrt pisal to jako 
zart, a Ty od razu ziejesz takq nienawisciq. Wi?cej luzu i 
tolerancji dla innych. Czy naprawd? nie widzisz, ze bid si? z 
kimd o to, jaka gra jest lepsza, to po prostu dmieszne i 
dziecinne? A pojedynek - no to rozumiem: na lopory (axe), 
w czasie deathmatchu, no i jeden na jednego! 

Propozycje i przemoc 

1. Won z mangg i konsolami z CDA (swojg opinig bronid 
bgdg do ostatniej kropli krwi!!!) 
2. Obstuga i wykonanie cover-cd. jest swietna. Jedyng 
rzeczg, ktdrej mi brak jest brak wyboru dysku i dciezki, 
gdzie ma sig instalowac demko. Moglibydcie rowniez 
popracowac nad obrazkami wydwietlanymi przy 
wyborze gry (w menu na CD). Powinno bye ich wigeej 
a kliknigcie na nie powinno wyswietlac tenze obrazek w 
trybie peinoekranowym. 
3. Czy w Waszej redakcji pracujg jakieS samiezki 
(oprdez sprzgtaczek)? Podajcie ichxywkg (cos tarn 
czytatem o opisach niejakiej Agnieszki). 
4. Nie drukujcie iistdw typu: „Mam komputer Pentium 
II 400 MHz MMX z 512 MB EDO RAM CD30x,3dfx, kartg 
muz. 124 bit. Na iie czasu starezy mi ta konfiguraeja?” 
Piszg je wariaci, ktdrzy chcg poch wait'd sig czgsto 
wymydlonym sprzgtem. Poza tym uwazam, ze do 
prorokdw trochg Warn brakuje (jak nie, to podajcie mi 
numery totolotka:-)). 
5. Brakuje trochg plakatow. Morda Mr. Jedi lub Yabola 
(...) tadnie wyglgdalaby na mojej scianie;-). 
6. Made cod dla kazdego np. Krdlestwo Chaosu, 
Poradnik Hackera - duzy plus dia Was. 
7. Kocham Was. Az do smierci nic nas nie roztgczyll! 
8. Podalibyscie adres. Nie wiem, gdzie wysfac tg 
dyskietkg. 

To byta czgdd ofiejaina. Teraz wypowiem sig na temat, 
ktdry coraz czgdciej drgczy nas - graezy i Was - ludzi, 
ktdrzy zajmujg sig recenzowaniem gier. Przemoc w 
grach komputerowych od dawna jest tematem starych 
wapniakdw, ktdrzy nie majg sig czego czepiac. Jednak 
najbardziej wkurza mnie to, ze obwiniajg o to pisma o 
grach, takie jak Wasze. Czemu to Wy jestescie winni? 
Nie made przeciez wptywu na to, co napiszg 
programed, wydadzg firmy i rozprowadzg 
dystrybutorzy. Waszym zadaniem jest pisad o swiezyeh 
grach, programach, niezaieznie od tego czy to jest 
mordobicie, wyrzynanka (FPP) czy najlepsza gra 
iogiezna. Wy spetniacie swoje zadanie (i robicie to 
znakomicie) informujgc nas wszystkich o tym, co 
najbardziej lubimy - grach komputerowych. Jakie sg 
powody, ze tak chgtnie gramy w gry? Uwazam, ze gry 
sg dopetnieniem naszej osobowodci, marzed i 
zachcianek. Kto z nas sigdzie za kierownieg Ferrari 
F-40, Jaguara XJ-220 czy Lamborghini Diablo? Kto z 
nas sigdzie za sterami F-22, czy F-16? (...) Gry dajg 
nam to, co w prawdziwym zyciu prawdopodobnie nigdy 
nie bgdzie miato miejsca. Poza tym gry to wspaniate 
oderwanie sig od rzeczywistodci (...) Siadamy przed 
swoimi komputerami, odpaiamy swojg ulubiong grg i 

juz nie myslimy o klasowce z polaka czy o glupim 
facecie od historii, ktdry wstawit nam dzisiaj patg. 
Jestesmy w swoim upragnionym swiecie, gdzie 
wszystko jest mozliwe. Przemoc i tak jest wszgdzie 
wokdt nas codziennie sfyszymy w wiadomosciach o 
napadach, rabunkach, wtamaniach. Oglgdajgc filmy 
stykamy sig z przemoeg duzo lepiej zobrazowang niz w 
grach komputerowych. Nawet oglgdajgc bajki dla dzieci 
mozemy czgsto natrafic na przemoc (wysadzenie 
dynamitem, strzelanie do siebie postaci z bajek). Z 
jednym sig zgadzam - niektdre gry nalezatoby trzymad 
jak najdalej od dzieci. Skoro ja (16 lat) potrafig grac z 
duszg na ramieniu, to co dopiero dziesigeiofetnie 
dziecko. Moglibyscie w CDA przy recenzji gry 
wprowadzid punktaejg lub cod takiego, co; 
informowatoby rodzicow lub opiekundw od Hu lat 
nadaje sig ta gra... Piszgc ten list chdatbym, zebydeie 
wiedzieli, ze nie jestedcie sami izawsze mozecie liezyd 
na naszg pomoc (graezy). Zawsze wierny: 

N.U.K.E, Olsztyn 

Zacznijmy od cz?dci oticjalnej: 

Ad. 1 A jest cos takiego w CDA? 
Ad. 2 Juz wkrdtce (jak zwykle) Nowe, Lepsze Menu! 
Ad. 3 Jest Agnieszka oraz Magpie plus kilka tez mlodych i 
tadnych part w ksi?gowodci. Fajnie mamy, nie? 
Ad. 4 Wladnie z nimi skortezylidmy, zresztq masz tu 100% raeji. 
Ad. 5 Po co plakat? Jestem gotow postad Ci glow? Jediego 
+ deseezka na dcian? (jest mutantem i tak ma dwie) {TRZY 
- dopisek Mr. Jediego srodkowq r?kq}. 

Co do tekstu o przemocy - staramy si?, recenzujqc gierki, 
podkreslac nieraz zupelnie niepotrzebnie wyst?pujqcq tarn 
brutalnodd, celem ostrzezenia dla rodzicow... 

List ciemnosci 

(...) Wygtupiacie sig (...) Na okfadee pisze „w numerze 
2 kompakty” (...). Daliscie Hexenowi 2 9/10 (...) ta gra 
jest bezsensowna. (...) Kto pisal ten T0P20 (...) 
Poproszg o kody do gier: Postal, Chasm. Aha, aha, jesli 
ktos Was o cod prosi, np. „dajcie tipsy do Sviw 3D, 
tamte nie dziatajgJi - to sig, psia mac, daje! 

Charles zWarszawy 

Jasne, ze si? wyglupiamy. Przeciez WSZYSCY wiedzq, ze w 
kazdym numerze dajemy TRZY kompakty. Ocena Hexena 2 
(i nie tylko) jest prywatnq sprawq recenzenta, ktdry ma 
prawo dad takq ocen?, jakq uzna za slusznq. Top 20 podaje 
nam taka angielska organizaeja, ELSPA, ktora bada liczb? 
sprzedanych gier, Kody - nie realizujemy zadnych 
indywidualnych zamdwien: nie jestesmy firmq uslugowq ani 
dobrq wrdzkq czy dw. Mikotajem i zadne klqtwy na to nie 
pomogq (a nawet zaszkodzq). Nigdy i nigdzie nie pisalidmy, 
ze b?dziemy to rabid! Zamieszczamy po prostu kody do 
nowych gier; takie, jakie si? pojawiajq. 

Kosmici i Win’95 

(...) Windows’95 w petni zastuguje na miano Wirus’95. 
Prosty przyklad: ktod wktada ptytg CD odwrotng strong 
do czytnika. Co robi DOS (...) wyrzuca komunikat Abort, 
Retry, Ignore. Co robi Win’95 - czyta, czyta - i klapa. 
Wisimy na catego. To chyba jedyny system operacyjny, 
w ktorym podezas jego pracy mozemy wpisac w 
waznym pliku systemowym np. „Gucio jest gtupi”, a on 
sig nawet zbytnio nie zbulwersuje. Wigkszosc tzw. 
programow deinstalujgcych zostawia dmieci na dysku i 
rejestrze - wielkie mi rzeezy, zdeletowad katalog to i ja 
potrafig, bez takiego programu. (...) DirectX to chyba 
„decelerator” do gier. (...) Kumple grali w Comanche 
uruchamiajgc system w MS-DOS (z paska zadah) (...) 
wytgczyli komputer nie wychodzgc z gry (...) I po 
restarcie wgralo sig co... Comanche i konieezna byta 
reinstalacja systemu, bo pliki rejestru zostaty juz 
„zagrane”. To ma byd system dla poczgtkujgcych? Kto 
jeszcze tak uwaza, niech sprobuje zainstalowad 
jakgkolwiek kartg „Plug and Play" (...) Doszedtem do 
wniosku, ze Bill Gates to kosmita (...) Nie je, nie spi (...) 
tylko produkuje dziwne programy. Gdy na wszystkich 
komputerach na Ziemi bgdzie zainstalowany Windows, 
na Ziemig przylecg jego kumple (...) a wtedy Windows 
„wykona niedozwolong operaejg izostanie zamknigty” 
- i czapa (...) NORAD zatatwiony, obrona Ziemi lezy i 
cala planeta ich (...) 

STAR 

Hmm, cod w tym jednak jest... Jako byly amigowiec 
wzdycham sobie do Kickstartu i Workbencha, ktdre tez 
mialy milion wad - ale byly to wady, z ktdrymi mozna bylo 
zyd (i to jak!), a obsluga komputera byla frajdq, a nie 
ciqgtym rozwazaniem: dlaczego, @#*@#@, to nadal nie 

dziala?!? (Taki „plug&play - i to rzeczywisty! - byl dla Amigi 
standardem od samych jej narodzin; podlqczenie HDD 
polegalo na wlozeniu kabelka do odpowiedniego gniazdka i 
wlqczeniu komputera... - resztq zajmowal si? sam 
komputer). No nic, rozmarzylem si? troch?... 

Iwan - nu pagadi! 

Witam panie Czarny Iwan. Mam pytanie, odnodnie 
„Sega Worldwide Soccer '98 PC”. Mdwipan, ze WWS 
f98 PC ma: muzykg OK; grafikg OK; animaeje OK; intro 
OK; efekty dzwigkowe OK; opeje OK. Na moim P-100 z 8 
MB RAM-u, dwumegowg kartg grafiezng, SB-161 
TURBO, gra jest cudowna, a prgdkosd w sam raz. Skoro 
jest tak dobra to dlaczego tylko 8/10? Dlaczego w 
numerze 7-8/97 wydrukowalidcie na stronach 
56 i 57 ten sam screen? 

Soccer maniak, Chetm 

Witam i gratuluj? tak pozytywnych sktonnodci 
maniakalnych. Tak si? sklada, ze bolat mnie wdwczas zqb, 
za co obnizylem gierce ocen? o jeden punkt. A tak niemal na 
powaznie, to z zasady raezej nie przyznajemy dziesiqtki. Po 
prostu gra musialaby mied w sobie taki ladunek energii, 
ktdry podgrzatby serca i umysly wszystkich w redakcji - co 
na razie si? nie zdarzylo (wylqczajqc Yabola, ktdry i tak 
podgrzewa si? czymd innym). W moim, zupetnie 
subiektywnym, odczuciu, dziewiqtka rowniez 
zarezerwowana jest dla zdarzenia, ktdre wyniesie widza na 
nowe poziomy dwiadomodci. Co by nie pisad giera ta jest 
kolejnym bardzo efektownym „pilkarzemn, ale nic ponadto, 
wi?c 8 jest w sam raz. Odnosnie screenow - proponuje 
obrdcid obrazek o jakies 180 stopni, b?dzie inny, fajny i 
frapujqcy, a juz na pewno zaciekawi. Tak naprawd?, to po 
prostu czasem si? nam to zdarza. Chlopaki z DTP 
zaslaniaj^ si? zwolnieniami lekarskimi, migrenq i urojonq 
ciqzq, wi?c nie ma na kogo zwalid winy. 

Kqcik zyezen Lukaszy 

(...) Czy moglibyscie zatozyd sprzedaz wysytkowg gier 
na PC i PSX (...) i dorzucic kilka dem na PSX (...) wigeej 
wiadomodci o PSX (...) Czy to prawda, ze od waszyeh 
CD mozna natapac wirusdw i popsud komputer (...) czy 
to prawda, ze Wasze CD sg gorsze od tych z XXXX. 

t ukasz Zdrodowski, tapy 

(...) Zwracam sig do was z prosbg o petng wersjg 
programu Fontographer (...) 

tukasz Struk, Kudowa Zdroj 

(...) Chciatbym zobaezyd na Waszym CD demko (...) 
Microsoft Flight Simulator'98 (...) tylko zeby latac nie 
szybowcem, a Boeingiem. A dla brata - stratega tipsy 
do Barth 2140 PL. (...) 

tukasz, .Bulldog” Zurek 

Co ci tukasze tacy wymagajqcy? ;-) Ale do rzeezy. tukasz I 
- zapomnij o konsolach na lamach CDA. Od dystrybueji gier 
sq inne firmy. Co do wirusdw: podwdjna bzdura (raz, ze 
nasze kompakty nie sq zawirusowane, a dwa, ze wirusy nie 
mogq popsud komputera) - co to za ..ekspert” Ci takie 
brednie nawija na uszy?! A czy nasze CD sq lepsze czy 
gorsze od konkureneji - to sprawa gustu. (Ja mam dobry 
gust i wiem, ze nasze sq najlepsze). Jedni wolq 
pomidorowq, inni kapudniak - ktdra zupa jest lepsza? Aha, 
Twdj adres wrzucilidmy do Pomocnej Dloni. Styka? tukasz 
II - pelna wersja uzytku na CD (ktdry kosztuje znaeznie 
wi?cej niz gra) to takie pieniqdze, ze lepiej o tym nie mydlec. 
No cdz - b?dziesz musial przestad liezyd na nas, a zaczqd 
liezyd kas? na Fontographera;-). tukasz III - to nie zalezy 
od nas (przynajmniej do czasu, az nie wykupimy 
Microsoftu), Ate jak tylko takie demko czy tipsy do Earth 
2140 si? nobjawiq'’ - na pewno je zamiedcimy. 

Screamer 2 - konkurs 

James (...) nie masz sig czym chwalid. Trasg w Anglii 
przejechalem w 3:18:99 i tez mogg to udokumentowac. 

Tomek, Zelow. 

Nadeszla tez masa innych wynikdw, ale ten jest (chyba) 
najlepszy. 

KorespondowaI z Wami duet nie 

ODPO WIEDZIALNY ZA NIC: 

Smuggler & Mr Jedi 

Mysl miesiqca: 
Lepiej miiczec i wyglqdac jak dated niz 
odezwac s/p / rowiad wszeikie wqtptiwosci 
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- Trojwymiarowy 03 Mars 
Dawid Kliszewski 

Kolejna karts grattczna, klArq Ghcialdym 
zaprezentowac to prodikt firmy BRITEK 
ELECTRONICS Cl, Ltd d nazwie 3D Mars. 
Teslowany egzemplarz B3D311 PCf 
wyposazony byl w 4Mb pamipei SGRAM 
(bardzo wydajna 64bilowa pairing dla 
wyaokiej jakosci kart gralfcznyeh) z 
mnzliwokciq razbudowy do 8Mb. 
Procesor "PERMEDIA" znajduj?cy si? na 
pokladzie dostarczyla firma 3D Labs 
zajmuj?ca si? produkcj? procesorow i 
dopalaczy [GLINT 3D0SX, GLINT 500TX, 
GLINT DELTA] do profesjonalnych kart 
gnaficznych (wykorzystywane s? mi?dzy 
innymi przez firm? ELSA w modelach 
GLORIA M, L, XL i innych). PERMEDIA jest 
procesorem t?cz?cym w sobie funkcje 
wspomagania grafiki 2D i 3D w bardzo 
duzym zakresie. Ponizej wyszczegolni? 
sprz?towo realizowane funkcje: 
Mapowanie: korekcja perspektywiczna 
bitmap; filtrowanie metod? bilinearn?; 
obsfuga bitmap RGBdB, 24, 32 bitowych) 
i spaletyzowanych (4, 8 bitowych]; 
przechowywanie bitmap w buforze 
lokalnym i szybkie przeladowywanie 
poprzez DMA; obsfuga bitmap w postaci 
animacji; kluczowanie bitmap; rozjasnianie 
metod? Phonga 3D Rendering: obsluga 
punktow, linii, trdjk?tow i sprite'ow; 
cieniowanie metod? Gourauda i Flata 

opcjonalnie z 16 bitowym Z-bufferem; 
efekt mgly; definiowanie 
przezroczystobci calych trdjk?tow i na 
poszczegolnych wierzcholkach; badanie, 
dzielenie i obcinanie trdjk?tow 
wystaj?cych poza ekran; nakladanie 
trojwymiarowych sprite'ow z 
przezroczystosci?. Przyspieszanie 
odtwarzania animacji: kompatybilnosc ze 
standardem MPEG; skalowanie i 
rozmywanie obrazu; konwersja z formatu 
YUV na RGB. Przyspieszanie dziatania 
interfejsu graficznego tnp.: Windows]: 
wypetnianie obszaru kolorem, bitmap? 
lub tekstem; obsluga 8,16 i 24 
bitowego koloru interfejsu, operacje na 
obrazie, skrolowanie (przesuwanie). Jest 
to ogromna ilosd funkcji realizowana 
przez kart? graficzn?, Model ten prawd? 
mowi?c doczekat si? juz swojego 
nast?pcy: karty 3D Mars 2 z 
procesorem PERMEDIA 2, a takze wersji 
AGP Marsa 2, ale nie oznacza to, ze jest 
przestarzaly. Do karty dot?czona zostala 
plyta CD zawieraj?ca sterowniki do 
Marsa dla Windows 95, a takze do kilku 
innych kart firmy BRITEK (firma ta 
produkuje takze karty graficzne z serii 
Vulkan - na procesorze Voodoo oraz 
Titan - na procesorach Virge, Virge DX, 
Virge GX2, a takze Twister - na 
procesorze ET6000, ET610D, GXOO). 
Niestety, pozostafe sterowniki, to 
znaczy dla Windows NT oraz OS/2 Warp 
nalezy samodzielnie sci?gn?c z internetu, 
ze strony "www.britek.com.tw'\ Na 
kompakcie znalazf si? takze odtwarzacz 
MPEG oraz program do zmiany ilodci 

kolordw na ekranie bez ponownego 
przeladowywania systemu. Po 
zainstalowaniu karty w systemie we 
wtasciwosciach ekranu pojawiaj? si? dwie 
nowe opcje: ustawienia dla Direct X oraz 
ustawienia OPEN GL. Zasadniczo ustawien 
pocz?tkowych tych funkcji nie trzeba 
zmieniac. Maksymalna rozdzielczosc obrazu 
jak? mozemy uzyskac to 1600x1200 w 
Windows 95 przy 256 kolorach, w NT przy 
64000 kolordw w trybie Single Buffer. 
Jest jeszcze tryb Double Buffer 
zoptymalizowany do pracy z 3D Studio 
MAX, lecz wowczas, aby uzyskac 
rozdzielczosc 1024x768x64k kolordw; 
1152x864x64k kolordw lub 
1280x1024x64k kolordw, wymagane jest 
posiadanie karty w wersji 8Mb pami?ci. 
Maksymalna cz?stotliwosc odswiezania to 
200Hz (w 1024x768x64k wynosi ona 
85Hz). Karta doskonale odtwarza format 

batonik 
MPEG. Nawet niskorozdzielcze i slabej 
jakosci animacje dzi?ki sprz?towemu 
rozmyciu wygl?daj? znacznie lepiej i mog? 
bye skalowane bez utraty pr?dkosci. Karta 
3D Mars doskonale wspdfpracuje z 
systemem Windows95 i jest w pelni 
wykorzystywana przez Direct X, co za tym 
idzie: gry 20 i 3D obslugiwane przez ten 
sterownik bpd? dziataly z ni? bez zarzutu. 
Wygl?d i pr?dkosc dzialania Jedi Knight czy 
Tomb Rider 2 uruchamianych na Marsie i 
na Voodoo praktyeznie nie rdzni si?. 
Voodoo posiada jednak tak? zalet?, ze jest 
obecnie standardow? platform? do gier 
3D. Atutem Karty grafieznej 3D Mars jest 
natomiast jej szybkosc operaeji 2D oraz 
obsfuga standardow OPEN GL i Heidi dla 
3D Studio MAX. Polecam j? dlatego, 
gtdwnie jako pdlprofesjonaln? kart? do 
programdw graficznych. 

rta z dopalaczem 
Dawid Kliszewski 

Dzisiaj ns (specie karta grata firmy 
Mscronii International Ca.Ltd. epsrts ns 
procesorze MX86251 i zintegrewans z 
dopalaczem 30 firmy SDfx Intertclive: 
Vaodee Rush. 
Sprz?t, ktory otrzymalem do testow 
posiada 2Mb pami?ci EDO DRAM, z 
mozliwosci? rozbudowy do 4Mb, 
przeznaczonej na Frame Buffer i rendering 
3D oraz dodatkowe 2Mb pami?ci do 
przechowywania bitmap uzywanych w 
czasie renderings Korzysta ona ze slotu 
PCI. Ciekaw? funkcj? tej karty jest 
wyswietlanie obrazu na odbiorniku TV 
poprzez zl?cza cinch lub SVHS composite, 
znajdujqce si? dodatkowo pod portem VGA. 
Sygnat wyjsciowy podawany jest jako NTSC 

lub PAL (przet?czanie zwork? lub 
programowo], Funkcja dziata zarowno w 
DOSie jak i w Windowsie i pozwala np: 
nagrac na kaset? video, na potrzeby 
domowe, nasze animacje czy tez 
uruchomic gr? na ekranie telewizora. 
Sterowniki znajdowaly si? na trzech 
dyskietkach, instrukeja obsfugi w j?zyku 
angielskim i nie dotarf do mnie zaden CD z 
dodatkowym oprogramowaniem czy demo- 
wersjami gier dla Voodoo (naWiasem 
mowi?c drivery takze mogtyby si? na takim 
kompakcie znalezc). Pomimo tej 
niedogodnosci karta jest latwa w obstudze 
i nie sprawia kfopotow podezas instalacji. 
Na dyskietkach znalazly si? sterowniki dla 
szerokiej gamy systemow operacyjnych i 
programdw: Microsoft Windows 3.1, 
Windows 95, Windows NT 3.51, Windows 
NT 4.0; IBM OS/2 Warp 3.0, IBM OS/2 
Warp 4.0; Autodesk Autocad 12, 
Autodesk Autoshade 2,0, Autodesk 3D 

Studio 2.0; WordPerfect 5.0, 5.1, 6.0; 
Lotus 1-2-3 2.1, 2.3 oraz programik DOS- 
owy otwierajqcy i zamykajqcy wyjbcie 
sygnalu TV z karty. 
Dla ogolnej orientaeji powiem, ze w uzyciu 
znajduj? si? dwa procesory z rodziny 
Voodoo: Rush i Graphics, przy czym w 
publikowanych testach Rush jest 
wolniejszy od Graphics o okofo 20%, co w 
uzyciu jest praktyeznie nieodczuwalne. 
Obsluguj? one identyezne funkcje 
sprz?towe wykorzystywane w grach 3D 
np.: perspektywiczn? korekcje mapowania, 
filtrowanie bitmap metod? bi i tri-linearn?, 
MIP maping, cieniowanie Gourauda i 
rozjasnianie bitmap, anti-aliasing 
(rozmywanie bitmap], alpha blending 
(nakladanie bitmap z przezroczystosci?] 
oraz efekty specjalne, takie jak mgla, 
przezroczystosc i rozswietlanie obiektow. 
W obu przypadkach podawana jest 
wielkosc ponad Imilion rysowanych 

trojkqtbw/sekund? z mapowaniem, 
filtrowaniem tri-linearnym, Mip 
mapowaniem, Z-bufferem, alpha 
blendingiem i efektem mgly. To jest 
naprawd? pot?zna ilosd i bardzo niewiele 
procesorow graficznych moze pochwalic 
si? podobnymi lub lepszymi osi?gni?ciami. 

T? kart? graficzn? polecam milosnikom gier 
3D nie dysponujqcym zbyt duz? ilosci? 
pieni?dzy, gdyz jest ona oferowana w 
bardzo przyst?pnej cenie. Pomimo, ze 
mi?dzy procesorami Voodoo Rush i Voodoo 
Graphics nie ma roznic jakodciowych w 
grach przez nie obslugiwanych, a roznice w 
pr?dkobci dziatania s? stosunkowo 
niewielkie, to przeci?tny procesor 2D na 
karcie MX86251 (i na dokladk? staby 
ogolnie przesyt z pami?ci karty srednio 
ponizej 18000Kb/s, tylko w trybie VESA 
32bit 74544Kb/s] powoduje, ze zakupienie 
dobrej karty grafieznej 2D i samodzielnego 
dopalacza 3D na procesorze Voodoo 
Graphics np: Diamond Monstera, da 
znacznie lepsze efekty. Za kart? graficzn? 
Macronics przemawia jednak bardzo silny 
argument, jakim jest jej cena, ktora 
ksztaltuje si? na poziomie mniejszym niz 
600 zt. 

Numer02/96 



99 Poradnik Hackera 

radnik hackera #9 
M dalej wykraify poprowadzi Feydus. Sami zobaczycie, zb czasem koniecznosc 
niodyfihowania save'a nie jest fanaberiq, a raczej istotne potrzebe zyciowq. Przyktad? 
(z lm wzieiy) proszg! Ci, ktfipzy kupili sodie gierkq Ishar 2, mogq mied gtupiq mine, 
gily w pawnym momencie gra poprasi o kody... a w instrukcji (polskiej) aie ma na ten 
temil... stii slows! I co teraz? Reklamewafi? DawiadywaC sie a kody listownie lull 
leMenicznie? Wypzucic gpg za ekno? Poptakad sig? Owszem - mozna. Ale mozna tez 
pugrzebat w save, dzigki czemu bgdzie mozna popadzic sodie i bez tych kaddw. To 
pachole pipoclwem?! Ale tylko pozopnle. My nie usuwamy zadnych zabezpieczen, nie 
mndyilkiijemy kodu gpy, nie pobimy pipackiej kopii i w ogdle bpzydko sig nie bawimy - 
pa ppestu nsprawiamy blgd polskiega dystpybutopa. Feydus napisul nawet ppogpamik, 
ktopy mudyiikuje save'y Ishara 2 (jest na CD, w Bonus/hackep). Znajdziecie tez w nim 
|uz pBppawiuny save dotej giepki. 

Draco A teraz ciao dalszy poradnika dla 
przehaczy (grabarzy? - plaj, co 
za skajarzenie!) made by Feydus. 
Opisana ponizej metada jest w 
niektdrych przypadkach zmudna, 
ale czesta bardziej elektywna 

niz wszystkie lane (czasem zrajdujetny tzeczy, o 
ktorych earn sie nawet nie sailo): 

• Metada tzw. popownan 
Skulecznosc metody: ok. 00-90% (prawie 

nieprzydatna w save game’ach zmieaiajacych 
swoia dlugodC, niezastaoiona przy szukaniu 
przedmiotow) 

Z metody skorzystalem przy adszukiwaniu 
przedmiotdw z Ishar It, podam jawiec na 
przykladzie tejze gry. 

Brakowalo nam jednego bardzo dobrego miecza, a 
zapomnielismy miejsca, w kldrym znajdowal sig 
sklep z tym mieczem. Postanowilismy wipe 
pomnozyc go sobie za pomoca savepame'Ow. 
Nagrywamy stan gry (gadzina: 0.00, dziefi: 34, 
miejsce: przy karczmie), przelozylidmy miecz o 
miejsce w ddl i zndw nagrywamy stan gry 
(godztna: 0.00, dzien: 34, miejsce: przy karczmie). 
Staramy sig przy tym zrobic to czynnosci jak 
najszybciej, gflyz kazda tnna zmtana (np: 
poruszenie sig czy tez nawet abrdcenie sig) 
spowodowalaby rdznicg pomtgdzy obydwoma 
savegame'ami. W tym wypadku prdcz zmtany 
miejsca miecza, zmiertla sig rowniez godztna. Tak 
wtgc prawdopodobnte dokonaly sig trzy zmiany: 
zmtana godztay z 0.00 na 9.00, wyjgcie miecza z 
jednego miejsca, wsadzerie miecza w drugie 
miejsce. Wychadzimy z gry i edytujemy oba 
nagrane pliki (musimy tez zdecydowac, ktdry plik 
hgdzie wzorcem, a ktdry bgdzie zmieniany). 
Podam leraz snosdb na edvlawanie dwdch niikdw 
w Dos Havinalorze: 
1. Podswietlamy pierwszy plik z savegame'em, 
wciskamy [F3] (View) t pdiniej [F4] (Hex Uump). 

2. Zmriejszamy okienko do polowy I wciskamy [F9j. 
3. Najezdzamy na dnigi save, wciskamy [F3] i [F4]. 
4. Zmniejszamy okienko do polowy, przesuwamy 
w ddl i wciskamy [F9], 
5. Ekran zostai podzielony na dwa okienka, 
pomigdzy ktdrymi mazemy sig przemieszczac 
(uakiywniac) klikajac na nie mysza lab uzywajac 
kombinacji klawiszy [Alt]+[Tab]. Jezeli juz 
mamy tak ustawione okna, szukamy roznice 
pomtgdzy obydwoma oknamt. W naszym pizypadku 
pltktem zmtenianym byl drugt save (okienko na 
dole). Pierwsza zauwaiona rdzatcg jest bait pod 
adresem 20h (45): poprawilismy go tak, by byl 
takt sam jak w save pierwszym i nagrywamy 
([F2]). Wciskamy dwa razy [ESC], wlgczmy ore i 
tadujemy zmieniany save. Zmianie ulegla gadzina, 
a wigc pad adresem 20h znajduje sig godzina. 
Jednak to nie to, czego oczekiwalidmy. 
Wychodzimy z gry (nie nagrywajgc save'a) t 
edytujemy jeszcze raz oba „se|wy”. 
Zauwazylismy jednak az cztery rbznigce sig 
komorki nastgpujace go sobie. Poprawilismy 
pierwsza. miecza nadal nie bylo, ale po kliknigciu 
na dane miejsce, kursor znikal. Poprawilidmy 
drupg... i wreszcie sie udato, mamy drugi miecz. Z 
czystej ciekawosci poprawiamy pozoslale dwie, i 
okazuje sig, ze miecz ponari tym. ktdrego 
..stworzyliSmy” zniknal. Wnioskujac z lego 
przyjmujemy, ze na jeden przedmiot przypadaja 
dwa baity, co wigcej kazdy oastgpny dwubajt 
oznacza miejsce wyzei w plecaku. Przy zmianie 
zauwaiylismy rowniez, iz pierwszy bail 
pozostawal nie zmieniony (o wartodci FFh lub 
OOh) a drugi bait ulegal zmianie. Zaczglo nas to 
ciekawid, wigc zaczglidmy eksperymentowaC 
zmieniajac oba bajty. Efekty byly niesamowite. 
Udalo nam sig ustaliC, ze pierwszy bajt raczej 
zawsze jest rdwny FFh lub OOh i nie warto go 
zmieniad (chociaz czasami...), a przy zmianie 
drugiego bajtu zmienialy sig przedmioty (a 
czasami zamiast przedmiolu hyl kursor). To same 
metoda ustalilismy, w jakim miejscu zapisane sa 
wspdtrzgdne grupki (najpierw nagrywajac stan 

gry, poruszajac sie o jedno miejsce do przodu, 
znowu nagrywajac stan gry i poprawiajac 
roznice) oraz weszlismy w posiadanie map wysg. 

Naslgpna metoda stosDwana jest w przypadku 
save'dw o zmiennej dlugosct: 

• Metoda tzw. ciqgu znakAw: 
Wczoral zmlenllem w Prtvateerze (ledynce) 
pleniqzki, zaplsatem adres, 
ale gdy nastepnego dnla chclalem zrobiC to 
ponownle, ora zawleslla ml sig. Okazalo sig, 2e 
dokupltem,.troche” brant I save powigkszyl swa 
obletodd. Muslatem wise zaaleid tnny snosdb. 
Wyszukalem clao znakdw, ktdry ntgdy ate zmienial 
swej wartodci I zawsze pozostawal w 
lednakowej odleglodci od potadanego adresu. W 
pizypadku Pitvateera byl to ciag CCRG. Kasa 
znaldowala sig w odleglodci dzlewlgclu baltdw 
od plerwszel lltery tego clagu. Ctaotem liter mole 
byd clao rdlniastych znakdw. Uwagat metoda ta 
jest bardzo podobna (ale nie taka sama) do tej 
oplsanel w nr 7-8/97 CDA. 

Ta metoda pozwala szybko astatic potozente 
jaktehs tzeczy «na oko»: 

• Metoda tzw. nalogike (slbo „na 

czuja"): 
Po kllku(nastu) przerobtonych save'acb mozna w 
mlarg latwo uslalld przyblllona pozycle «czego$ 
tam» (nte chodzl ml tu bynalmntel o kasg). Ota 
rady, z ktdrych molna skorzystad: 
- leiell wldztsz pewien clog powtarzajacych sig 
znakdw o lednakowej wartodci (np: 01010101 
0101 czy let 02 FF 02 FF 02 FF 02), to molesz 
byd pewien, 2e tu sa ustalone (w zaleinodcl od 
gry] medale, przedmioty, klueze, bronle, klueze... 
- leteli co pewien czas pojawiaja sig ciag 
rdwnych wartodci (np. 010101010101010101 
01010101), a pdinlel lest jakad przerwa (np. FF 
FF FF FF ltd...) I zndw te dame wartodci (ale na 
przyklad clao tych wartodci jesl dluiszy lub 
krdtszy np. 0101010101), to sprdbuj te przerwe 
wypelnic dana wartascia (w lym przypadku 
zamiast FFh wstawiamy Olh). Moga tu bye 
ustalone: mapa (Olh odkryta, FFh zakryta], 
medale (bardzo duzo medali), wykanane misje... 
- jezeli widzisz, ze pewna ilodc bajtdw pawtarza 
sie co jakis czas (np. 53 4A 00 IF 51 zaezyna sie 
od adresu 32Ch t powtarza sie co 134 bajty) lub 
wartodci sa rdzne ale odstgpy pomtgdzy nimi 
powtarzaja sie co jakts czas (np. 00 00 ** 00 00 
00 ** ** 00 ** ** powtarza sie co 27 bajtdw 
gdzie ** to jakies wartodci), to z cala pewnodcia 
zamieszczone sa tu ebarakterystykt budowll, 
jednostek... 
- jezeli wldztsz imtg lub nazwg wystgpujace w 
grze t jakted znaezki wystgpujace po nim i po 
stalej odleglosci nastgpne imig lub nazwg (chyba, 
ze w grze wystgpuje tylko jedna nazwa), to tu 

rdwniez sa ebarakterystyki bohalerow, miast, 
przedmiotdw... 

Uwaga!!! Jezeli jednak widzisz nazwg, ale po niej 
wystgpuje kiotki clog bajtdw a takiej same] 
wartodci (i pdzniej naslgpna nazwg t po niej ten 
sam clao itd...) to wcale tarn nte ma zadnej 
ebarakterystyki. 
- jezeli widzisz pdzied clog znakdw, ktdry pd 
przedstawtentu w ASCII wyglada mniej wigcej 
tak: PLAYERSTATES, UNITS, MONEY, LIVES, BLUG, 
HEROES itp, to muzesz bye pewien, ze w poblizu 
tego wyrazu znajduja sie wartodci, ktdre oznacza 
ten clog tzn. dla UNITS bgdzie charakterystyka 
jednostek (lub lym podobne), dla MONEY bgdzie 
forsa, KEYS - klueze, BLOG - budynki ltd, itp. 

A teraz pora na rozmatte poprawkt, podciaoane z 
Internetn. 

Tomb Raider 2 
(testowane w wersji demo) 

Chcesz miec wszelka bran? Edytuj plik 
savegame9.dat t wptsz w wymlentone linie 
nastgpujace wartodci. 

000 000C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 
FCO E003 0000 OAFF 0000 OBFF 0000 OCFF 0000 
FOO 01 FF 0000 OOFF 0000 OEFF 0000 OFFF 0000 

X-Com 3: Apocalypse 
W jon-tacttcar misjach znajdz w save adres 
33D401 wptsz (poczawszy od tego adresu) 
FF FF FF, by uzyskac bltsko 17 min. kasy. 

**+ 

ntablo 
(c) ADASKO 
Edytujemy plik gamexx.sav, gdzie xx - numer 
save'a. 
MAX STRENGTH (2501 
OFFSET Zmied na 
5A0 FF 
5A9 FF 
5AC FF 
5AD FF 
MAX MAGICI256) 
OFFSET Zmied na 
5B0 FF 
5B1 FF 
5B4 FF 
5B5 FF 
MAX DEXTERITYI2501 
OFFSET Zmied na 
5B9 FF 
5B9 FF 
5BC FF 
5BD FF 

Ps. Na CO macie tez program Feydusa, ktdry 
pomoze Warn opanowad tajniki grzebania w 
save'acb gier. Mtlej nauki. Tamze postaram sig 
zrzuctc troche jego poprawek do gter (z braku 
miejsca na lamacb). 

Dinner (M 



Internet 

rJak mt w HTML i tworzyd strony intemetowe? -i 
I Ponadnik Curta_[ 

"Zawsze sq jakiei zssady, ktfirymi si? tpzeba 
Werowat. Na szczggcie w przypadku HTML 
regut nie jest duzo a to, ca mozna otrzyiuac 
w zamianr jest bardzo ohszerne..." 

Curt D. Long 

• Czym sg tagi HTML? 

HTML czyli HyperText Markup 
Language to sposob) w jaki 
przeglqdarka internetowa wyswietla 
dokumenty multimedialne. Same 
dokumenty sq czystymi plikami 
tekstowymi [ASCII) ze specjalnymi 
"tagami" albo kodami, ktdre 
przeglqdarka potrafi interpretowac i 
wyswietlac na swoim ekranie. Twoja 
przeglqdarka, na przyktad Netscape, 
Explorer czy temu podobne, jest 
wlasciwie zautomatyzowanym 
kompilatorem umozliwiajqcym 
oglqdanie stron internetowych. 
Nalezy pami?tac o tym, ze 
mechanizmy rzqdzqce Sieciq (Web) 
sq skodyfikowane, co umozliwia 
komunikacj? mi?dzy uzytkownikami i 
korzystanie z zasobdw przez 
najrozniejsze platformy sprz?towe. 
Uzywanie standardowego HTML 
sprawi, ze w przy.szlosci twoja praca 
b?dzie efektywniejsza i tatwiej 
dost?pna dla innych w szybko 
zmiefiiajqcym si?, swiecie Internet?. 
Obecne standardy znane sq jako 
HTML 2.0 i b?dq mogfy bye 
obsfugiwane przez wi?kszosc 
przeglqdarek internetowych. 

Sprawy si? troch? komplikujq w 
przypadku niektdrych proponowanych 
rozwiqzari majqcych pojawic si? w 
HTML 3.2, poniewaz Netscape i 
Microsoft wprowadzity wiele ulepszen 
wykraczajqcych poza standard HTML, 
ktdre b?dq mogly bye obsfugiwane 
przez niektdre tylko narz?dzia 
internetowe. 
Coz to oznaeza dla przeci?tnego 
uzytkownika WWW? Jedli zastosujesz 
HTML wyglqdajqcy niezle w Netscapie 
albo w Explorerze, musisz bye 
swiadomy tego, ze te same 
dokumenty b?dq prawdopodobnie 
wyglqdaty paskudnie w jakiejs innej 
hipotetyeznej przeglqdarce. Pami?tac 
trzeha rdwniez, ze czytelnicy twoich 
stron nie tylko mogq uzywac innych 
przeglqdarek, ale na przyktad ich 
monitory majq inne rozmiary albo 
czcionki znaeznie rozniq si? od 
zastosowanych przez cieb're. 
Kiedy przeglqdarka wyswietla 
zawartosc strony, czyta zwyczajny 
pfik tekstowy i szuka specjalnych 
kodow albo tagow zaznaczonych 
poprzez < oraz >. Ogolny wzdr taga 
HTML wyglqda nast?pujqco: 

<tag_name>dowolny tekst</ 
tag_name> 

Na przykfad do wyswietlenia tytulu 
tego rozdziatu nalezatoby uzyc taga: 
<h3>Czym sq tagi HTML?</h3> 
Powyzszy tag mowi przeglqdarce, 
zeby wyswietlita tytul: Czym sq tagi 
HTML?" w stylu nagtowka level 3 (3 

“Tymczaiem moiecie obserwowrt, jak rotate mo|a slrona WWW. Oto adres: tillp:\\www.fstay.com” 

to rozmiar czcionki naglowka), Tagi 
mogq polecic przeglqdarce 
wyswietlenie pogrubienia czcionkir 
zapisanie jej kursywq, w formie 
nagtowka albo przeksztatcenie 
tekstu w potqczenie htpertekstow? 
(wysytane za pomoeq klikni?cia) z 
nast?pnq stronq internetowq. 
Wazne jest, ze tag zamykajqcy, J 
</tag_name> zawiera w sobie 
znak 7". Back slash poleca 
zatrzymanie "tagowama" tekstu. 1 

Wiel? tagow HTML jest utpzonych w 
pary. Zatem, jesli zapomnisz znaku 
7", przeglqdarka b?dzie nadal 
"tagowac” calq pozostatq cz?sc 
zdania, powodujqc niechciane 
nast?pstwa. 

UWAGA: Przeglqdarki nie 
rozrozniajq wielkich i malych liter. 
Na przyktad <h3>...</h3> nie 
rdzni si? dla riich od <H3>...</ 
H3>. 

Jesli zdarzy si? typografiezny btqcL w 
HTML, nie spowoduj? on eksplozji 
systemu ani uszkodzenia programu - 
strona internetowa b?dzie po 
prostu wyglqdac zle albo pawet nie 
b?dzie wcale widoezna. Jest jednal< 
bardzo latwo wejdc do HTML i 
dokonac niezb?dnych korekt. 

Twoja przeglqdarka dysponuje mato 
zasobnym, ale za to otwartym, 
slownikiem! Interesujqcym aspektem 
HTML jest to, ze jedli przeglqdarka 
nie wie jak zinterpretowac dany tag, 
najzwyczajniej w swiecie go ighoruje. 
Dla przykladu, w tym dokumencie1: 
ktory aktualnie widzisz, header tag 
dla tego rozdziatu naprawd? wygtqda 
tak: 

<chichichi><h3>Czyrti sq tagi 

HTML?</h3></chichichi> 

ale skoro przeglqdarka 
prawdopodobnie nie zna taga 
<chichichi>, czyta tylko te tagi, 
ktdre zna. Stqd tytul nie b?dzie 
wyswietla) mojego chichotu. 

Dokufnent HTML zawiera dwie 
oddzielne cz?dci: naglowek i body. 
Nagtowek zawiera informaeje o 
dokumericie, ktdre nie sq widoczne 
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ha stronie, body zas zawiera 
wszystko, co stanowi widoczn? - 
cz?sc strony. 

Podstawowa struktura dowolnej 
strony HTML to: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-// 
W3C//DTD HTML 3.2//EN”> 
<html> 
<head> 
<!— informacja zawierajaca 
dodatkowe dane o tym 
dokumencie, nie wyswietldne na 
stronie —> 
</head> 
I f t / f J ft IJ J I 

<body> 
<!— caly HTML do wyswietlenia 
-—> 

r ;i ii- r j ij r 

</body> 
</HTML> 

Pierwsza linia: 

r j ij r 3 ;t u J f 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-// 
W3C//DTD HTML 3J2//El\T> 

nie jest konieczna z technicznego 
punktu widzenia, ale za to 
podpowiada przeglqdarce, z ktorej 
wersji HTML korzysta biezgca 
strona. Nalezy umiedcid cate dzieto 
w HTML pomi?dzy tagami 
<html>...</html>. Wewnqtrz 

znajdujesi? rowniez wedtug 
kolejnodci: <head>...</head> 
oraz <body>...</body>. Twoje 
strony rnog? prezentowac si? 
calkiem dobrze na wi?kszosci 
komputerow bez powyzszych tagow. 
Jednak uzywanie ich sprawi, ze 
strony b?dq odpowiadaty 
mi?dzynarodowym standardom 
HTML i zapeyvni? jednoczesnie 
kompatybilnosd ze wszystkimi 
internautamr w przyszfodci. 

Zanotuj tez komentarze w 
odpowiednich tagach, np:. 
<!— bla bla bla —>. 
tekst wenqtrz nawiasow hie 
zostanie wyswietlony na stronie, 
moze przydad si? jednak tobie lub 
komud, kto b?dzie chciat przyjrzed 
si? HTML poza strong Kiedy twoje 
strony internetowe staj? si? 
bardziej skomplikowahe, takie 
komentarze ‘‘na boku" nabierajq 
duzego znaczenia (szczegolnie gdy 
trzeba uaktualnic informacje na 

stronie utworzonej jakis czas temu). 
Netscape i Explorer posiadajq funkcje 
do przeglqdania kodu zrodtowego albo 
skompilowanych tekstow ASCII 
wszystkich stron, ktore nie 
wykorzystuj? bardziej 
zaawansowanych aplikacji w rodzaju 
Apletow Javy czy Active X (wedlug 
kodu HTML]. Wystarczy odszukac 
odpowiednie polecenie na belce 
przeglqdarki. 

• A oto tworzenie pliku HTML krok po 
kroku. 

ng 
rma 38 lata. Jest 
absalwentem Indiana 
University. Prigz 
dziesr?£ let swojego 
iycia by I konsul tantem 
do spraw utylizacji 
toksyn. Dwa lata temu zajql si? 
zawodowa komputerami. Obecnie 
pracuje w IBM i jednoczesnie prowadzi 
Internetowq firm? konsultingowq (Info- 
Source of Tampa Bay). W czasie wolnym 
nurkuje i jezdzi na nartach wodnych. 
Lubi gry komputerowe oraz takie 
magazyny jak CD Action. 

UWAGA: Dla uzytkownikow 
Windows 3.1: nalezy zachowywac 
wszystkie pliki HTML za pomoc? nazw 
konczqcych si? na HTM, wi?c w tym 
przypadku nazwa pliku powinna 
brzmiec MOJ.HTM. Nie martw si?! 
Przeglqdbrka jest na tyle bystrym 
wynalazkiem, ze wie, co o.znacza 
koncowka nazwy pliku "HTM”. 
Uzytkownicy Windowsa 95 i NT maj? 
lepiej, bo mog? stosowac cate skroty 
HTML do zapisywania plikdw. 
W obu wypadkach jednak 
rozszerzenie jest interpretowane 
bezbt?dnie i przeglqdarki odpowiednio 
wyswietlaj? strony WWW. 

f t f i i' * i 
Do ekspozycji dokumentu w 
przeglqdarce wystarczy: 

r i i > > r i .) iJ f 
1. Otworzyc przeglqdark?. 
2: Wybrao polecenie Open .File... z 
File menu. 
3' Uzyc okna dialogowego do 
odszukania i otwarcia utworzonego 
przez ciebie dokumentu 
(przypominam, ze nazwa brzmi 
"moj.html” :] 
4. Powinienes teraz zobaczyc na 
belce tytutowej napis ''Moja Strona 
WWW” a na gamej stronie WWW - 
tekst napisany przez ciebie, czyli: 

"Czesc Ludziska!!!" 

No i to juz wtasciwie wszystko. 
Umiesz tworzyc strony WWW i masz 
juz wtasn? stron?! W nast?pnych 

numerach CD Action b?d? 
kontynuowal temat i chciatbym 
pomoc warn rozwinqc wasze 
umiej?tnodci. Tymczasem mozecie 
obserwowac, jak rosnie mgja strona 

WWW. Oto adres: 
http:Wwww.istay.com. 

llmnaczyl Zbigniew Baflskl 

1. Wl?cz edytor tekstu. 
2. Przejdz do okna edytora tekstu. 
3. Wprowadz nast?puj?cy tekst (hie 
musisz przejmowad si? dzielenjem 
tekstu na wiersze; przeglqdarka sama 
zawinie tekst w odpowiednim 
miejscu): 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC V 
/W3C//DTD HTML 3.2//EN”> 

<html> 
<head> 
<title>Moja Strona WWW</ 

title> -• & 
</head> 
<! i_ moje zapiski —> 
<body> 
<h3>Czesc Ludziska!!!</h3> 
To moja pierwsza strona 

WWW... 
</body> 
</html> 

UWAGA: Zwrddcie uwag? na to, 
gdzie zostal zapisany tag 
<title>...</title>. Zamieszczono go 
wewn?trz <head>...</head>, 
wi?c nie b?dzie widoczny na ekranie. 
Do czego zatem sluzy? Tytulowy tag 
jest uzywany wytqcznie do 
identyfikapji kazdego dokumentu i jest 
rowniez wyswietlany na belce 
przeglqdarki uzytkownika. 

Zamiescilismy tez tag z komentarzem, 
ktory zawiera nazwisko autora 
strony. Mozna zapisad, co tylko ci si? 
zywnie podoba w obr?bie taga z 
komentarzami, ale b?dzie to tylko 
widoczne w sytuacji, gdy zajrzymy do 
zrddlowego HTML dla danej strony: 
Wracamy teraz do procedury 
tworzenia dokumentu HTML. 

4. Zapisz dokument jako plik o nazwie 
"moje HTML”. Jezeli uzywasz 
skomplikowanych edytorow tekstu, 
pami?taj o zapisaniu catosci jako 
czystego ASCII (text format). 
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- czyli kobie 
Wywiad z Bred 
RPG z kansdyj 

CD Action: Nmi 
kobietd pmEBA 
konwut&mBM 

mputerowe! 

nicy w 

Brent} 
rndwisz^i 
calej koniputangg 
palcach pn| 
aktywnydJM 
tym hiznesfe. 

CD A: Nie liczpc Szkotow oczywiscie... 

BG: Tak jest! Nie jestem jednak pewna 
dlaczego tak si? wladnie dzieje, ze 
dziewczyny nie garn? si? tak ch?tnie do 
komputer6w jak chlopcy. Moze bierze 
si? to st?d, ze chlopaki juz od dziecka s? 
zafascynowani pewnymi gatunkami gier. 
Szczegblnie tymi, ktore maj? zwi?zek z 
akcj? i wcielaniem si? w jak?s 
dynamiczn? postac. Tutaj, w firmie 
Sirtech, sytuacja jest troch? wyj?tkowa, 
bo az dwie dziewczyny trudni? si? 
projektowaniem: ja i Linda Currie. Linda 
pracowala juz nad kilkoma grami, a teraz 
wspotpracuje ze mn? i Alexem Medun? 
nad Wizardry VIII. 

Obie zetkn?lysmy si? z rozrywkami 
komputerowymi bardzo wczesnie w 
dziecinstwie i szybko zacz?tysmy 
zarabiac grami na zycie. Jednak praca 
zawodowa w przemysle softwarowym 
sprawia, ze ulubione zaj?cie staje si? 
zwyczajnym obowi?zkiem i traci wiele ze 
swojej atrakcyjnosci. 

CD A: Jak to dokladnie z tobq jest? Czy 
godzisz pisanie wywiadow z robieniem 
gier? 

BG: Jestem pisarkq, bajark? i 
nafogowym projektantem serii 
Wizardry i jak wiesz, pisz? cal? mas? 
wywiadow z innymi projektantj 
Jedli chodzi o W13 

polegena|_ 

lat rdznymi 
[ daj? im zaj?cie i 

lytia. Wiesz co, to jest 
prawcf? wielki zaszczyt dla mnie, ze 

mog? robic takie rzeczy dla serii tej 
rangi, co Wizardry. Skoro scenariusz 
tej serii jest bardzo znany, spada na 
mnie olbrzymia odpowiedzialnodb. 

CDA: A jak si? to wszystko zacz?to? 

BG: No coz, to dosyd dluga i dziwna 
historia... Jak juz mdwilam, obie z 
Lind? trafilydmy bardzo wczednie do 
tej branzy. Pi?tnascie lat temu, kiedy 
bylysmy jeszcze dzieciakami, ktore 
niewiele mialy do powiedzenia, 
otrzymalam od Lindy ofert? pracy. 
Moja kolezanka wisiala na telefonie 
calymi dniami i odpowiadala na pytania 
graczy. Musialam szybko nauczyc si? 
wszystkiego, co dotyczylo Wizardry, 
zebym mogla kompetentnie obslugiwad 
„gor?c? lini?". Ale wiesz, w tamtych 
czasach pensje w grach 
komputerowych byty glodowe, zreszt? 
sytuacja nie poprawiia si? znacz?co do 
dzisiaj. Tak czy inaczej pracowalam dla 
Sirtecha przez cal? szkol? sredni? i 
college, rozwijaj?c si? przy tym tyle, 
ile si? tylko dato. Kiedy ukonczylam 
uniwersytet i nadszedt czas, zeby 
wzi?c si? za bary z prawdziwym 
zyciem, nie mogtam si? odnalezc. 
Stwierdzilam, ze nie ma niczego 
bardziej interesujqcego od gier. Nie 
bylo takiej drugiej pracy, ktbra 
moglaby dac mi tyle wolnosci i 
tworczych inspiracji. Poza tym wtedy 
juz role-playing stal si? bardziej moj? 

pasj? zyciow? i powolaniem, niz prac? 
zarobkow?. Wywiady tez zacz?ly si? 
salkiBnjv.opoadkowo. Mo ze kr?cilam 

gier bo dfuzszego czasu, 
impraktycznje kazd? wainiejsz? 

osob? w branzy. Kiedy I redaktor 
neczelny jednego magazynu 
komputerowego strasznie narzekaf, ze 
nie moze dodzwonic si? do kogos w 

RPG. Przede 
^ wszystkim jednak 

tym elementem, 
ktory najbardziej 
odrdznia Wizardry 
od calej reszty 
gier, jest wtadnie 
Wizardry. Moze 
to brzmiec 
troszk? 

absurdalnie. Musisz jednak pami?tad, ze 
posiadajqc tyle dodwiadczenia, 
zaczynamy nowe przedsi?wzi?cia z 
bardzo wygodnej pozycji. Najwazniejsza 
rzecz oddzielajqca Wizardry od innych 
gier jest jednoozednie^ajdziwriiijsi?^ 
spraw?. Wiele razy juz to powtarzalam i 
nigdy nie przestaje mnie to zadziwiac: 

sprawie wywiadu. Nawet nie p$mi?tamP 
kto to byl. Moze Dough Church z 
LookingGlass, ale zdziwilam si? i 
powiedziafam; ..Naprawd?? Znam go. 
Zadzwoni? da niego w twaim imieniu", 
Wtedy on wpadf na pomysl, ze to ja 
mog? sama przeprowadzib ten wywiad, 
jesli tylko on zgodzi si? ze mn? 
rozmawiac. Stopniowo przybywato mi 
takich zamowieri. Daje mi to bardzo duzo 
autentycznej radosci, zwlaszcza ze 
rzadko zdarza si?, zeby byly to monologi. 
Ci?gle si? czegos ucz? i dowmduj?. To 
nie przypomina wcale pisania peapbw na 
czesc chodz?cych legend 
komputerowych, chociaz raz tak sf? 
wlasnie czulam. Kiedy rozmawialam z 
Garym Gygaxem. Bylam bardzo 
oniedmielona. Przewaznie jednak 
rozmawiamy sobie jak projektant z 
projektantem. Dlatego udaje mi si? 
wyci?gn?c z rozmowcow wi?cej 
konkretdw a mniej lania wody. 0 to 
przeciez w wywiadach chodzi. Nie mam 
racji? 

CDA: No tak, trudno zaprzeczyc. Masz 
racjp. Pomowmy wipe teraz o 
konkretach. Jak porownatabyd serip 
Wizardry do innych znanych gier? 

BG: Po pierwsze Wizardry moze bye 
nazwany dziadkiem wszystkich gier 
roleplayowych. W swojej 
siedemnastoletniej historii zd?zyl juz 
zyskac sobie miano legendy gatunku 

Wizardry jest j e d y n ? prawdziw? 
RPG. Dzisiaj tyle gisrek powstaje t wiele 
i rich uzurpuje sobie prawo do tytulu 
RPG, a w rzeczywiscodci s? ledwie 
przygodbwkomi, do ktbrych wrzucono 
szczypt? walki. My zad trzymamy si? 
tradycyjnych dla RPG wartodci: 
zntenicowane pod wzgtpdem 
charafcterfiw druzyny, system walki f 
czarbw adaptowany i fabularnyeh RPG, 
duza ilodS yysptilczynnikdw opisujqcych 
postac, waiter; podziaiem na tury, 
nielinearna razgrywka tze szczegolnym 
uwzgl?dnieniem scenltesJ* Wszystkie 
fajerwerki oferowane przez obecnych 
two red w gatunku s? zbyt piytkie, zeby 

bye porownywalne do prawdziwej 
i jakie znajdziesz w 

Nie zrozum mnie zie, 
my tez niezb?dne dzisiaj 
bajery, z trmninam (i 
dopalaczem] czy 
oswietleniem. S? jednak] 
ktorych nie mozna dostrzec, 
pojedynezy screenshot. Najbardziej 
ekscytujqce, przynajmniej dla nas, jest 
cos, co nazywamy „stanem swiata". 
Projektujemy Al w taki sposob, ze nawet 
gdybys nigdy nie pojawil si? w naszym 
swiecie, gra moglaby dalej „grac". Nie 
jestesmy sami z naszymi celami i 
sposobem dzialania w grze. Inni ludzie 
tez przebywaj? w tym samym swiecie i 
zyj? swoimi sprawami. Ich wlasne cele i 
metody dzialania ewoluuj? w miar? jak 
ucz? si?. Oczywiscie, podobnie jak w 

gly 
Jose 

Numer 02/98 
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Dungeons & Dragons w 1974 roku i 
dzipki niemu ukuly si? tak powszechne 
dzisiaj terminy jak „punkty 
doswiadczenia" (PD] czy ..zywotnodc" 
(HP) i tak dalej. Kiedyd prowadzifam z 
nim wywiad i bylam absolutnie 
przerazona jego wielkodciq Cnie wywiadu 
naturalniel. Jest kilku wizjonerdw w 
naszej branzy. Jednym z nich jest Doug 
Church, chociaz jego nazwisko nie jest 
powszechnie znane. Zrobil pierwszy w 
Swiecie plynnie przewijany engine 3D 
(Ultima Underworld). Gra ujrzata Swiatlo 
dzienne na miesiqc przed Wolfensteinem 
3D. To jest wizja co si? zowie! Dzisiaj 
Carmack spija dmietankp i plawi si? w 
slawie, ale to Doug Church byl pierwszy. 
Sid Meier jest wspaniafym 
projektantem. To, co robi, robi dobrze. 
czerpie z tego radosd i do tego jeszcze 
jest normalnym facetem. To sporo 
pozytywnych cech. Nast?pnym wartym 
zauwazenia czlowiekiem jest Rod 
Nakamoto. Zajmuje si? on seriq Wing 
Commander i jestem naprawd? pelna 
podziwu dla niego. Musz? tu na chwil? 
wrocid do mojej przeszlosci. David 
Bradley jest dla mnie guru, bo byl moim 
mentorem przez bez mala osiem lat. 
Pracowalam z nim nad Wizardry V, VI i 
VII i bardzo sobie cenitam jego talent i 
twdrcze podejdcie. Byl twtircq najlepszej 
dotychczes gry RPG, Wizardry VII, 
zatem musi byd na mojej lidcie. 

ograniczony podwojnie: po pierwsze 
prawo zezwala tylko na niektdre rzeczy, 
po drugie mozna wypowiadac si? jedynie 
na temat spraw, ktore znamy. Sq tez 
rzeczy uniwersalne i zrozumiate dla 
kazdego. Cala planeta pokochata Dooma, 
bo w kazdym w nas tkwi ochota 
rozwalenia czegos od czasu do czasu. 
Milo jest tez czasem odpoczqc w ciszy i 
cos sobie spokojnie pouktadac, wi?c 
wielu kocha puzzle (w najrozmaitszych 
narodowych odmianach]. Najwipkszq 
uniwersalnq wartosciq jest jednak fakt, 
ze mozemy dokopac naszemu 
najlepszemu koledze i ciqgle bye jego 
kumplem. To jest gtowna przyezyna 
powodzenia gier multiplayer. Wyglqda 
jednak na to, iz komputery udowodnily, 
ze ludzie sq do siebie bardzo podobni. 

CD A: Dzipki Brenda za ten wywiad. 
Wierzp, ze nasi czytelnicy czytali go z 
przyjemnosciq. 

BG: Przestan! Data przyjemnosc po 
mojej stronie! Jesli wolno, to chcialabym 
dodac cos jeszcze do tego 
wczesniejszego zagadnienia. Twoje 
pytanie o narodowosci i gry 
komputerowe nasun?to mi pewien 
pomysl. Gdy zobaczylam pierwszy raz 
CD-Action, pomyslalam sobie, ze 
przeciez rynek gier w Polsce musi bye 
rownie aktualny i dynamiezny, co tutaj 
za oceanem. Bytoby niezwykle 
interesujqcym doMafezeniem dla mnie, 

p 
Jpego 
Fktdrq ja 

|®H nich. 
pc'swoje pytania, 

BSyHicy dzl 
uwagarni, Pn 
CD Action.M 
&v:oj&go ml 
przeslali mi 

Mozecle ib 

:e raz. Brenda 
ych czytelnikdw 

^BBtychmiast jak si? 

zp si?, ze dla was pisz?. Czesc. 

Z Brendq Garneau rozmawial 
Zbigniew Banski 

Ostatma m 
ktora mnie 
rajcowala, byla 
Jagged Alliance. 
Naprawd? si? 

ubawitam! 
Smiatam sie z 
takich glupot i 
mialam ochot? 
grac nawet 
wtedy, gdy 
czekaly pilne 
zaj?cia. Gdyby 
tak wziqc 
niektdre 
elementy z akcji 
tej gry i zrobid 
cod z tego, to 
powstalby hit 
sprzedajqcy si? 
w milionowym 
nakladzie. 

CD A: Czy potrafisz podad swdj typ na 
grp wszech czasdw? 

BG: Chyba Cywilizacja. Ta gra ma tyle 
ciekawych rozwiqzart. Jest 
niewiarygodnie skomplikowana, a masz 
wrazenie, ze jest calkiem odwrotnie, bo 
gra si? bardzo tatwo. Znajdziesz w niej 
elementy przygodbwki, RPG i strategic 
Jest ciqgle inna i mozna si? z niej wiele 
nauezyd. Jest wolna od przesadnej 
przemocy i zapewnia swietnq zabaw?. To 
doskonala gra komputerowa. 

CD A: Maze zdradzisz mi tytul najgorszej 
twairn zdaniem gry..> 

BG: Najgorsza gra... Nie wiem, czy 
jestem kompetentnq osobq do 
wypowiadania takich sqdow. Najczpsciej 
gram w te gry, ktore sq z jakiegos 
wzgl?du wazne dla mnie. Ktod mi je 
wr?cza i mowi: „Brenda, zagraj, bo jest 
to dla ciebie wazne". Nie musz? wi?c 
ttumaczyc, ze takie rekomendowane 
tytuly nie mogq bye silq rzeczy jakimis 
knotami. Wedlug mnie wszystkie lipne 
gry koriczq swdj n?dzny zywot w ich 
wczesnym dziecinstwie i dzi?ki Bogu nie 
trafiajq na mojego twardziela. Mam 
niewiele czasu na granie dla zabawy. 
Trzymam si? raezej gier wymagajqcych 
rabienia notatek. Jestem uzalezniona 
straszliwie od Magic: The Gathering. 

CD A: Zastanawiam sip nieraz nad tym, 
czy gry komputerowe majp uniwersalnq 
wymowp. Czy jest moziiwe, by pofsk 
graez dobrze i wiasciwie odhi^ 
produkt na przyklad ka 

LUi: gry 
Dznacza to 

PIPrkultura zostawia slad na 
!woich tworach i niewazne czy jest to 
ksiqzka, film, czy gra. Na przyklad caty 
swiat zamiera w przerazeniu na widok 
krwi i rzezi w japonskich gierkach. 
Kulturalnie rdznimy si? bardzo, bo km 

rozwala si? mrecze 
nieszcz?snika w Mortal Kombat. W 
Niemczech natomiast takie gry sq z gory 
na straconej pozyeji. Twdrca gry jest 

CDA' A jak powinna wyglqdad idealna 
gra? 

BG: Qdpowiedzi jest pewnie tyle, ilu ludzi 
zapytasz. Nie wiem nawet, jaki powinien 
bye idealny film ani jaka powinna bye 
idealna ksiqzka, ale myslp, ze (tak jak 
gry) powinny one w sobie miec kilka 
waznych rzeczy. Gry nie powinny 
wchodzid przygodzie w drog? i pozwolid 
graezowi na zupelne zagl?bienie si? w 
rozgrywee. Doom i Quake spelniaty to 
kryterium. Po drugie, powinny miec 
scenariusz wyzwalajqcy jakies uczucia; 
na przyklad strach, smutek, zapal czy 
nawet przerazenie. Gra musi trzymad na 
uwi?zi, nie pozwalac oderwac si? od 
komputera. Dokladnie tak, jak ksiqzka 
albo dobry film. Dla mnie osobiscie 
Wizardry VII to doskonaly przyklad takiej 
gry, ale byiy tez inne, najcz?sciej 
przygodowki. Przy dobrej grze 
zatrzymujemy si?, zeby pograc. Nawet 
nie trzeba si? za bardzo zastanawiac, 

czy tego bylo 
nam akurat ^ 

Saper, czy 
Cywilizacja. Na 
koniec wreszeie: 
gra musi 

realnym swiecie,ludzie ktamiq i 
kombinujq, wi?c nigdy nie mozesz do 
konca okreslic, w ktorym kierunku 
vomm si? akeja. Wedlug mnie nie 
bylo jeszcze dotqd gry RPG, ktdra 
potrafilaby rob id takie rzeczy. 

CDA Do jahego stopnia tecimika DVD 
wptyhie na rozwdj gier w ogdle i samej 
serii WiZdf'dry w szczegdltwdci? 

BG: Jak by tu to powiedziec... Musz? 
w tym momencie powolad si? na 
naszego specialist? od dzwipku, lana 
Currie. On wie o wiele wi?cej na ten 
temat niz ja. Zgodnie z tym, co on 
twierdzi „DVD dziala jak olbrzymi 
twardy dysk. Obecnie jest bardzo 
wazne, aby zaopatrzyd gr? w wysokiej 
jakodci kwestie mdwione. Niestety 
zwykly CD uniemozliwia 
przechowywanie wi?cej niz jednej 
godziny dzwipku. A przeciez trzeba 
jeszcze pomiedGip gdzies samq gr?. W 
takiej sytuacji nalezy skompresowad 
filmy video, zeby wszystko jakos 
upchac. DVD oferuje nam jeden maly 
przedmiot, ktory dekoduje spakowane 
pliki audio i video (MPEG^L Co za 
tym idzie, w grach RPG [ii ktdrych 
pelno jest interaktywnych fentaktdw 
glosowych z NPC - Non Player 
Characters) bpdziemy w koiicu.mogli 
bardziej swobodnie szafowac glosem i 
odjazdowymi filmami". Tak na oko to 
wydaje mi si?, ze szykuje si? skok 
jakodciowy pordwnywalny do tegp, gdy 
CD-Rom przeniosl gry z dyskieteft 3,5 
cala na bardziej cywilizowne meeflum. 
Pojawilo si? wtedy prawdziwe 
zatrz?sienie programow wypoqazonycb 
w rewelacyjny dzwipk i odlovytowq 
grafikp. Niestety za jednym zamachem 
wydano tez sporo lipy w postaci FMV. 
Wierzp, ze wyciqgnipto juz z tego 
smutnego faktu wnioski i DVD znaeznie 
poprawi ilosc i jakosc oferty 
programowej. 

CDA: Kogo nazwalabys absoiutnym 
Guru? 

BG: 0 rany! Oto pytanie, ktdre 
powinnam zadawac w moich 
wywiadach. „Absoiutnym” guru, ze 
szczegolnym naciskiem na 
.absolutny", jest Gary Gygax - 
cfitSpakr:kt6ry, za cz?( ten cafy kram z 
grami RPG. To on wymydlil system 
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Robale: Decydujaice stapcie! 
Baaacznosc! Do siedmiu ooodlicz! 

szesc.Gdzie siedem!? 
Kogo brak? Aaa - Musztarda... GDZIE 
jest pulkownik Musztarda?! Co on 
sobie mysli?! ...0, pelznie! Ha, 
robaczku - myslisz sobie, ze jak jestes 
pulkow... Co, tajne dane? Skqd? 
SKAD - pytam! Aaa - z kwatery 
glownej... TEAM17 znaczy si??! 
Trzeba byto tak od razu! No dobra - 
rozejsc si?! No, spadajcie mdwi?, a ja 
sobie poczytam... Co, lista broni? Co 
to jest? OFICJALNY PRZEWODNIK PO 
UZBROJENIU? Aha. To nawet moze 
bye interesuj?ce... 

Ciii! Oddalmy si? na paluszkach od 

zatopionego w OFICJALNYM i tak 
dalej... starego choleryka marszalka 
Swi?tej Skarpetki... Niech sobie czyta. 
A i my na tym skorzystamy. Po 
pierwsze - wazne - nie b?dzie si? 
drzeb; po wtore - wazniejsze - nie 
zauwazy, ze ja takze posiadam 
egzempiarz tajnego raportu sekcji 
naukowej... Moze ja takze czegos si? 
nauez?... Co, tez byscie chcieli? 
Hmm... w porz?dku, ale w razie czego 
ja o niezym nie wiem! Aha, jeszcze 
jedno - numer rozdziaiu ksi?gi 
odpowiada scisle numerowi klawisza 

funkcyjnego, ktony nalezy wcisn?c - 
okreslon? ilodb razy - by otrzymac 
dost?p do danej broni. 

A zatem - czQie piepwsza: 
BAZOOKA - maksymalna 
liezba punktow uszkodzen 
- 50. Blablabla... o - to 
jest interesuj?ce - pocisk 

bazooki moze odbib si? od wody! 
Warunki - odpowiednia trajektoria lotu 
- niewielki k?t natarcia i znaezna sita 
wystrzalu. 

HOMING MISSILE 
Crakiety 
naprowadzane) - 
maksymalna liezba 

punktow uszkodzen - 50. Dobrym 
rozwi?zaniem w przypadku tej broni 
jest wystrzelenie pocisku niemal 
pionowo w gore - dzi?ki temu zyskuje 
czas, by si? uzbroic i uzyskuje 
wymagany kurs kolizyjny. Istotna jest 
rowniez zdolnosc dziafania rakiety pod 
wod? - w trybie "szybkie zanurzanie 
si?" staje si? ona najlepszym 

przyjacielem robala. Uwaga! Dla raz 
uzbrojonej rakiety nieistotne jest, ze 
na drodze jej lotu przypadkowa 

znajduje si? ktorys z "wtasnych" 
wormow. Hmm... studiujmy dalej! 

MORTAR (moidziez?) - 
kazdy fragment zadsje 
maksymalnie 30 p.u, 
tpunktdw uszkodzen). Ta 

bron jest najskuteczniejsza w 
urozmaiconym krajobrazie. Dobrze 
wymierzony Mortar - przykladowo: 
robal utknqt w dziurze - jest 
smiercionosny. Uwaga jednak: jego 
cz?dci, ze wzgl?du na ich nieco 
"swawoln?" natur? mog? bye 
naprawd? niebezpieczne dla 

rzucaj?cego. Doskonat? taktyk? 
usuni?cia wroga za pomoc? tej 
zabawki, a stoj?cego przy scianie, jest 
przycelowanie odrobin? nad glow? 
worma - wszystkie odtamki godz? 
wfasnie jego. Taaak. 

Kolejna bron: HOMING 
PIGEON [got?b 
naprowadzany) - jako, 

ze got?bek dw wyposazony zostal w 
znaezn? ilosc materialu wybuchowego, 
zadaje maksymalnie 75 p.u. Bron 
podobna do Homing Missile. Nie 
wymaga jednak tak duzej przestrzeni, 
by si? uzbroic, to pozwala 
wykorzystad go takze w jaskiniach. 
Uwaga: zbytnie poleganie na gof?biu 
jest ryzykowne, bowiem dose cz?sto 
zdarza si?, ze zbaeza on "odrobin?’' z 
wytyezonego szlaku. Wtasciwie nie ma 
si? co dziwic - tak zachowywatby si? 
kazdy, komu przytwierdzono by do 
plecow pol tony dynamitu i wyslano w 
ostatni? drog?... Nie wolno takze 
zapomniec, ze jest on broni? 
"czasow?" - po uptywie okredlonych 
sekund spadnie na cokolwiek. 0 tak, 
pami?tam takie przypadki! No ale, 
ale... 

Rozdziat drugi 
GRENADE Cgranat r?czny] - 
maksymalna liezba punktow 
uszkodzen - 50. Granat jest 
broni? mistrzdw Worms 2! 
Istnieje wiele zroznicowanych 

stylow wykorzystania tego gadzetu. 
Godne polecenia wydaj? si? dwa z 
nich. Pierwszy: ustawienie zapalnika 

czasowego na maksimumT 
umieszczenie granatu pod wrogim, a 
stoj?cym obok wormem i blyskawiczne 
wycofanie si? na z gory upatrzon? 
pozyej?. Yeah - ekscytuj?ce przezycie! 
Drugim sposobem jest rzut 
mistrzowski - niewielki czas [1 lub 2) - 
idealny rzut uzyskuje si? wtedy, gdy 
wybuchnie on dokladnie w momencie 
osi?gni?cia wrazego robala. 

CLUSTER BOMB (bombki 
kasetowe) - kazda zadaje 
maksymalnie 30 p.u. 
Najskuteczniejsza w chwili 
rzutu wprost na wrogiego 

robala. Innym interesuj?cym 
pomyslem jest ustawienie zapalnika 
czasowego na minimum, by odlamki 
mogty swobodnie opasc na "glowy" 
wrogich wormow. Che, che - to takze 
pami?tam! 

Co dalej jednak, co dalej? 0 tak, to 
jest naprawd? mocne - BANANA 
BOMB [bomba bananowa) - kazdy 

banan zadaje maksymalnie 
75 p.u. Jedyn? 
wskazdwk?, jaka przychodzi 
na mysl o tej 

smiercionosnej broni, jest - b?dz 
ostrozny! Ten "Owoc Zagtady" jest 
zdolny do zniszczenia catego oddzialu! 
Najlepsz? taktyk? jest ustawienie 
krotkiego opoznienia i rzut nad grup? 
wrogich robali - oczywiscie po 
upewnieniu si?, ze inne przyjazne 
wormy s? bezpiecznie ukryte. I to z 
dala od miejsca eksplozji! 

HOMING CLUSTER [wi?zka 
rakiet naprowadzanych) - 
kazdy element zadaje 
maksymalnie 30 p.u. Ta 

bron wymaga znaeznej przestrzeni, by 
si? uzbroic - nawet wi?kszej niz 
Homing Missile. To zad sprawia, ze 
staje si? niepor?czna w jaskiniach. 
Najlepsze, co mozna zrobic w jego 
przypadku, to okredlic cel najdalszy z 

mozliwych i rzucic go pionowo w gdr? 
z maksymaln? sit? - on sam "wejdzie" 
w cel. Ogolnie jest to swietna bron... 
Dla doswiadczonych. 

Cztttlrzecia. 
SHOTGUN (strzelba) - 
kazdy strzat zadaje maks. 

25 p.u. Swietna bron, uzywana w 
wielu stylach. W przypadku gry w 
trybie “nagfa smierc" ma przewag? 
niedost?pn? innym "zabaweezkom" - 
dwa czyste strzaly rownaj? si? dwu 
martwym wormom! Podczas 
normalnej gry pierwszy strzat stuzy do 
dobijania robali. Drugi - daje czas na 
ucieczk?. Inn? dobr? strategi? jest 
utworzenie dotka-putapki za pomoc? 
pierwszego strzatu, gdy drugi 
"wrzuci’’ worma do niego... Oj, tak - 
w ten sposob zgin?t nieodzatowany 
subtrooper Bill Gates... Ale tu jest 
cos jeszcze - uwaga, strzelba moze 
zadac obrazenia strzelcowi, gdy ten 
stoi zbyt blisko swej ofiary - a jezeli 
robal odniesie jakiekolwiek obrazenia, 
traci swoj drugi strzat. 

HANDGUN (pistolet). No 
coz - to nie mini-gun. 

Uzywany jest gtownie do "zabawy" z 
wrogiem, zanim zniesie si? go z 
powierzchni gruntu za pomoc? 
“ci?zkiej artylerii". Che, che- 
zabawy... Dopoki wrogi robal si? nie 
wkurzy i nie palnie nam z bazooki! No 
swietnie, a co dalej? 

Kolejny gadzet - UZI. 
Najlepiej wykorzystad je, 

gdy przeciwnik stoi sobie przed jakims 
elementem krajobrazu - wszystkie kule 
wchodz? w tego mi?czaka! No tak... 
Strzelanie zad na otwartej przestrzeni 

wi?ze si? z ryzykiem, ze trafiony worm 
zostanie popchni?ty w dowoln? stron? 
i w efekeie, ze uniknie reszty 
postanych mu niespodzianek. A tego 
bysmy nie chcieli... Dodatkowo ta 

bron moze zostac uzyta, by doslownie 
wcisn?d wroga w ziemi?! Z tak 
powstalego dotka na pewno si? nie 
wygrzebie... 

MINI-GUN. Rownie 
wspaniaty jak Uzi, lecz 

z jednym malym wyj?tkiem: mini-gun 
jest dwukrotnie pot?zniejszy! Hmm... 
reszta jakby znana... No nic, uezmy si? 
dalej. 

Kolejna czgsc - ooo, to joz czwapti! 
FIRE PUNCH (ogniste 

^ uderzenie) - zadaje 

T im ma*<s, P,u< ^est 
l J ono wspaniate w 
\J wypadku walki 

bezpodredniej. Zadaje obrazenia bez 
zagrozenia utraty zdrowia 
atakuj?cego... Cooo, jak to - a jesli 
potraktowany pchni?ciem delikwent 
umrze i wybuchnie?!? Uspokoj si?, 
uspokdj -1,2, 3... Ooo, cos nowego. 
Nowym trendem wsrod ekspertow 
Worms2 jest atak z powietrza. 
Podczas skoku, w momencie gdy 
dotykamy wrogiego robala, 
blyskawiczne wcisni?cie spaeji uezy 
przeciwnika latac! I do wody, i do 
wody!... Doskonate posuni?cie 
taktyezne... i zabawne do ogl?dania. 
Jest rowniez mozliwe wykonanie 
dwuciosowego "comba" - robal 
uwi?ziony w krajobrazie ostrzymuje 
podczas tego ataku podwdjne 
obrazenia - petne BO p.u.! 

DRAGON BALL Csmocza 
kula) - zadaje maks. 30 
p.u. Atak bardzo podobny 
w dziataniu do ognistego 

uderzenia, takze taktyeznie. Jedyn? 
roznic? jest to, ze o ile o.u. wyrzuca 
przeciwnika w gor?, o tyle smocza 
kula dtugodystansowo go przesuwa. 0 
co tu chodzi... a niewazne. 

KAMIKAZE (kamikadze) - ostateezna 
eksplozja to 50 p.u; dodatkowo kazdy 
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worm, ktory ucierpi 
podczas "przelotu" 
kamikadze - 30. 
Wielu dowodcow 
uwaza, ze kamikadze 

wykorzystac mozna jedynie w 
ostatecznosci. Wytrawny strateg 
jednak korzysta z niego cz?sciej: 
wtedy, gdy uzyskuje dzi?ki temu 
przewag?! Przykladowo - koniec walki, 
przeciwnik posiada jednego worma - 
gracz dwoch. Proste posuni?cie: 
"jeden za jednego”! Co, co, COO??? 
To nieetyczne, to nie szachy! Tu nie 
mozna robic tego typu gambitdw! 
Przeciez wormy zyj?, czuj?!... 

PROD ("szturchni?cie”) 
- po prostu lekko 
popchnij worma i pozwol 

mu spotkac si? z czyhaj?c? na dole 
zagtad?... No coz, nie jest to 
najpot?zniejsza bron, ale czasem 
przydaje si?, gdy chcemy wepchn?c 
wroga tarn, sk?d juz nie wypefznie... 
Zupetnie malutkim, niezbyt czystym 
zagraniem - jest stary trik "zwi?ksz- 
do-IOO-i-nie-mow-nikomu". Jak sama 
nazwa wskazuje, musni?cie zadaje 100 
p.u. Jak tego dokonac? Ano bardzo 
prosto - niewielkie modyfikacje w 
Edytorze Uzbrojenia pozwol? 
rozwi?zad za pomoc? "zabojczego 
musni?cia" kazd? gr?... Fakt, ze nie 
jest to posuni?cie fair, ale umozliwia 
wygran?, a przeciez tylko to si? liczy... 
Ho, ho - to moze bye! Chle, chfe, chte 
- na sam? mysl o tym... Szturchni?cie 
i aaaaghh! Do widzenia, czy raezej do- 
nie-widzenia! Cha, cha, chi, chi, chu, 

chu... 

DYNAMITE (dynamit] - eksplozja B zadaje maks. 75 p.u. Ta pot?zne 
“cacko" jest najcz?sciej uzywan? 
broni? w Worms 2. Swietn? i 

niezwykle efektywn? strategic jest 
"atak-z-liny". Pozwala on unikn?c 
niszczycielskiej fali eksplozji. Jak 
wi?kszosc pot?znych broni, uzywany 
powinien bye na grupach wormdw. 
Zalatwienie za jego pomoc? tylko 
jednego to czyste marnotrawstwo. 
Tak, ale ile zabawy... 

LAND MINE (mina 

l?dowa) - zadaje maks. 
50 p.u. Petn? finezj? jest 

naskok na glow? (?) wrazego worma, 
pozostawienie na niej miny, zeskok, 
ucieczka i obserwaeja fajerwerkow... 
Nalezy pami?tac takze, ze eksperci 

najpierw planuj? swe ataki! Przeciez 
dobrze skalkulowana eksplozja wrzuci 
worma na inn? min?! Maksimum 

zniszczen - satysfakeja 
gwarantowana... 

SHEEP (owieezka) - 
® y podczas eksplozji zadaje 

75 p.u. Najistotniejsz? 
" * rzecz?, o ktor? musimy 

zadbac, gdy zamierzamy uzyc owieezki 
jest to, by miala ona czyst? drog? do 
celu. Aby to osi?gn?c, nalezy uzywac 
mostkow, palnikow, mlotow 
pneumatycznych... Jednak mimo to 
czasem zdarza si?, ze owieezka wraca 
do swego pana - dlatego tez warto 
zrzucicj?z bezpiecznego miejsca: klifu 

lub liny. 

SUPER SHEEP (Super- 
owieezka) - jak ja nie 

~ znosz? tego 
talatajstwa! Brrr... - zadaje maks. 75 
p.u. Niezb?dna jest znaezna 
przestrzen, by zwykla owca zmienila 
si? w super-owc?! Mato znanym 
faktem jest to, ze umiej?tnie 
pilotowana moze zbierac skrzynie 
zawieraj?ce bonusy! Zreszt? 
wyuezenie si? umiej?tnosci 
skuteeznego kierowania j? sprawi, ze 
zaden wrogi worm nie b?dzie czuc si? 
bezpieczny przed t? welnist? 

zaglad?... 

AIR-STRIKE (atak z powietrza) - kazda 
z pi?ciu rakiet zadaje maksymalnie 30 
p.u. Gwarantowane trafienie, bardzo 
uzyteczne w przypadku ataku na 
grup? robali. Che Che - szczegolnie 
podczas gry w "nagl? smierd”. 

HOMING AIR- 
STRIKE (kierowany 
atak z powietrza) - 
kazda rakieta zadaje 

maks. 30 p.u. 
Niemalze identyezny z poprzednim, ale 

w tym przypadku kazda z rakiet trafia 
w ten sam punkt. Uzywac go nalezy 
wlasciwie tylko wtedy, gdy wszystko 
inne zawodzi lub w momencie, gdy 
definitywnie zakonezy walk?. No tak - 

a jezeli to przeciwnik ma kierowany 
atak z powietrza, to pozostaje jedynie 
ukryc si? pod ziemi?!... I to jak 

najszybciej! 

NAPALM STRIKE (atak 
napalmem). Ogromn? 

rol? podczas 
planowania ataku 

napalmem odgrywa wiatr. Wielu 
niedoswiadczonych dowodcow potrafi 
- nie zwracajqc uwagi na wskazania 

wiatromierza - spalid pot planszy, przy 
czym cele glowne - robale - pozostaj? 
nietkni?te. Cz?sto tez zdarza si?, ze 
atak ten jest bardziej destruktywny 
dla wlasnych wormdw. Tym niemniej 
jest to swietna bron "nagtej-smierci11. 
Najskuteczniejsza w wypadku ataku na 
liezne zgrupowanie wormdw. Taaa, 

pami?tam - jakis idiota z dowodztwa 
zrzucil mi kiedys cos takiego na leb. 
St?d ta przepaska na oku, jakby si? 
kto pytal... 

f 
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Czesc siadma 
BLOW TORCH (palnik 
acetylenowy) - co 

bardziej zwariowani 
zotnierze 

wykorzystuj? go, by zadad wrogiemu 
robafowi 15 p.u. Daje efekt podobny 
do uzyeia mlota pneumatyeznego; 
uzywany wlasciwie tylko po to, by 
ukryc si? pod ziemi? lub przebid przez 
przeszkod? i osiqgnqd lepsz? pozyej? 
osobist?. Zdarza si? jednak rowniez, 
ze za jego pomoc? spychano wroga z 
kraw?dzi planszy - wprost do wody. 
Jak juz wspomniano, mozna go 
wykorzystac do "dobicia" worma, 
ktoremu pozostalo mniej niz 15 p.u. 
Nie polecamy jednak takiej taktyki, 
gdyz zbyt cz?sto si? zdarza, ze 
atakuj?cy odnosi obrazenia od 
autodestrukcji ginqcego. Che che - co 
to w ogole za pomysl. to lepiej wypalid 

wen ze strzelby. 

« " DRILL (mlot pneumatyezny) - 

W# istnieje mozliwosc 
"poborowania" wroga, 
zadaje mu to 15 p.u. Dose 

popularn? metod? wykorzystania tego 
narz?dzia jest uwi?zienie wroga we 
wczesniej przygotowanym dotku i... 
no, sami wiecie. Aaa, i jeszcze cos - 
mozna uzyc mlota podczas skoku - 
przesuwa to worma. Nie jest to 
wprawdzie skuteezniejsze niz 
zazwyczaj, ale w zamian daje wiele 
radodci - fenomenalny widok!... /GIRDER (mostek). 

Swietn? taktyk? uzyeia 
mostka jest 
wykorzystanie go jako 
daszku, pod ktorym 

ukryc mog? si? nasze wormy. 
Niektorzy kopni?ci dowodey budujqje 
takze, by uwi?zic wrogie robale! A 
przeciez rozkazy s? jasne -zadnych 
wi?zniow! W trybie naglej smierci 
sluzyc mog? rowniez do podwyzszania 
gruntu. 0, w dziob! Na to nie 
wpadfem! 

BASEBALL BAT 
(zagranie bejsbolowe) - 
kolizja z kijem zadaje 
maks. 30 p.u. Najlepiej 
"punktowanym1' 

zagraniem jest wpakowanie wroga 
wprost w wod?. Jest rowniez mozliwe 

wykorzystania go, by popchnqc min? 
Iqdow? w kierunku przeciwnika lub tez 

pozbyc si? jej, jezeli po prostu nie 
lubisz tego gadzetu... Che, che, a to 
dobre - nie lubisz... 

(M)m ostny 
NINJA ROPE Elina Ninja). 
Uzywane glownie w celu 

przemieszczenia si? 
wormdw mi?dzy elementami 

planszy. Doswiadczeni dowodey 
potrafi? dokonac cuddw ze sw? 
wiern? lin?; nie ma dla nich miejsc, w 
ktore nie mogliby si? dostac. Zupetnie 

nowym zastosowaniem liny Ninja jest 
jej uzyeie horyzontalne! Teraz zaden z 
wrogow znajdujqcy si? na jednej 
platformie z Tob? nie b?dzie czuc si? 
bezpieczny! Innym kapitalnym 
pomyslem jest zaczepienie si? o strop 
jaskini i - w momencie, gdy sobie 
swobodnie zwisamy - zbudowanie 
mostka pod sob?. Pozniej szybki 
zeskok i... Dzi?ki temu uzyskujemy 
znaezn? przewag? nad wormami 
pozostaj?cymi na dole. 

BUNGEE (bandzi). Swobodne 
poslugiwanie si? gumow? lin? 
wymaga dtugotrwalego 
treningu. Dzi?ki niemu jednak 
b?dzie mozna w miar? 

swobodnie przemieszczac si? mi?dzy 
fragmentami planszy. Aha - jeszcze 
jedno: zanim skoczysz, sprawdz, czy 
droga jak? pokona robal nie jest 
odrobin? krotsza od dtugosci 
napr?zonej liny... 

PARACHUTE 
(spadochron). 
Zasada zastosowania 

podobna do 
powyzszego. Mistrzowie potrafi? 

podczas opadania zrzucac w dot 
"niespodzianki". Taki maly, wormowy 
samolot bombowy! 

TELEPORT - i od razu uwaga: 
nie mozna "wteleportowac 
si?” w krajobraz... Sluzyc 

_ moze natomiast do zbierania 
odleglych lub trudno dost?pnych 
skrzyn ze zrzutu. Przy czym nie 
oznaeza to wcale, ze nie nalezy 
uwazac dok?d worm zostanie 
przeniesiony - teleport wprost na lini? 
ognia wroga to niezbyt rozs?dny 
pomysl. Do kogo oni to pisz??! To 
przeciez oczywiste - podnosisz sobie 
skrzyneczk?, a w chwil? pozniej wrdg 

robi z Ciebie sitko do zidlek... 

Razdzist 
SUPER BANANA 
(superbanan). Wygl?da 
toto jak zwykla bomba 
bananowa, ale superbanan 

wyposazony zostal w 

manualny detonator! Po prostu - 
spaeja i juz mozesz obserwowac sok 
bananowo-robalowy. Istniej? dwa 
glowne sposoby wykorzystania tego 
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rewelacyjnego gadzetu. Pierwszy - 

stary - to rzut banana w powietrze i 
gdy znajduje si? nad wormem/ 
wormami - zdetonowanie go. Mate 
bananki dokonaj? dzieta zniszczenia! 
Drugi - lepszy - idealny rzut w prosto 
w grup? wrogtiw i btyskawiczne - 
dwukrotne! - wcisni?cie spacji. To 
wysle je wprost na orbit?!!! Taaa - 

zdarzalo mi si? widziec llzdj?cia" ponad 
350 punktow energii z jednego 
robalaL, 

HOLY HAND GRENADE 
* CSwi?ty Granat R?czny z 

Jk Antiochii] - to 
najpot?zniejsza bron w calej 

grze - ten mistyczny granat 

wybuchnie po trzech Cnie mniej i nie 
wi?cej lecz trzech - pozdrowienia od 
Monty Pythona!) sekundach, zadajqc 
otoczeniu 100 p.u.! Najwazniejsz? 
rzeczq do zapami?tania jest to, ze 
Swi?ty Granat R?czny nie eksploduje, 
dopoki si? nie zatrzyma. Istotne jest 
takze to, by rzucajqcy worm znajdowat 
si? jak najdalej od eksplozji, ta ostatnia 
bowiem ma naprawd? spory zasi?g. 
Najskuteczniejszy w stosunku do 
robafi uwi?zionych w dotku... lub - 
ewentualnie - kraterze. Kraterze,,. 
chuh chuh chuh uh - kraterze... 

Czgsc holejna. Nie bardzo paaiigtom, htora... 
PETROL BOMB [koktajl Swi?tej SSkarpetki) - uzyteczny w 
przypadku skomasowania kilku 
wormow w jednym miejscu, 
najlepiej w jakinns zagl?bieniu. 

Wowczas ptomienie "sptywac” b?d? 
po scianach dotka, zadajqc dodatkowe 
obrazenia wrogim wormom. Ale, ale - 
rzucac nim nalezy ostroznie - 
ptomienie majq spory promien. 0 tak - 
ostroznie, to lezy w najlepiej poj?tym 
interesie rzucajqcego... 

PRICELESS MING VASE 
(bezcenna waza z dynastii 
Ming). To kolejna - po 
Swi?tym Granacie R?cznym z 

Antiochii - bron totalna!... 
Prawdopodobnie najlepszym 
rozwiqzaniem jest - bez narazania 
siebie - zrzucenie jej w momencie 
zwisania na linie Ninja i... 
natychmiastowa ucieczka! Ostroznosci 
nigdy za wiele, gdyz kazdy jej fragment 
ma sit? dynamitu! Krotko mowiqc - nic 
lepszego, jak "podarowac" j? stojqcym 
gdzies w dole wormom... 

SHEEP STRIKE towczy p?d). Bardzo 
podobny do zwyktego ataku z 
powietrza, ale znacznie bardziej 
niszczycielski, gdyz odbijajqce si? przy 
Iqdowaniu owce zadaj? dodatkowe 
obrazenia. Przy planowaniu tego typu 
ataku nalezy bye wyjqtkowo uwaznym, 
gdyz owieezki maja tendencj? do 
"rozrzucania si?" po catej planszy. 

Czyli, jednym stowem - idealne! Tak, 
tak - do dzikiej, przypadkowej masowej 
destrukcji!... 

CzgdHrzedostatnia-jedenasta. 
. w _ MAD COWS (szalone 

f krowy) - "wezwanie" 
szalonych krow oznaeza 

totalne, ryczqce pieklo! Najwazniejsze 
to pami?tac, ze musz? one miec 
idealnie czyst? drog? do celu - 
najmniejsze wzniesienie i ogromne 
buuum! Dlatego tez raezej nie zwalniaj 
ich, gdy znajdujesz si? w poblizu 
jakichkolwiek przeszkod... Jednak jezeli 
istnieje takowa mniej wi?cej posrodku 
pomi?dzy atakujqcym wormem, a jego 
przeciwnikiem - mozna je wypuscic - 
pierwsza zniszczy przeszkod? - 
nast?pne pojdq dalej. I tak az do 
celu... 

03 OLD WOMAN (stara 
kobieta) - ta "panienka" 

4 zadaje do 75 p.u.I Najlepiej 
wykorzystac jq [no, no! Bez skojarzeh, 
prosz?,,.) w celu "zabawienia” [znow 
to samo...) sporej grupki robali, ktore 
- przyktadowo ugrz?zty w dotku. Stara 
kobieta potrafi zachowywad si? w 
miar? inteligentnie i omijac 
przeszkody, lecz... no coz - skleroza 
nie boli - czasem zdarza si? jej, ze 
zapomni w jakim kierunku powinna 
zmierzac... 

I wreszeie - dzial dwunasly - suplemenL 
• £ SKIP GO Cpomini?cie) - w 

przypadku, gdy na pewno 
nie chcesz uzyc danego worma - 
spaeja uwalnia Ci? od problemu... Nie 
to zeby na zawsze - skqdze znowu! Po 
prostu "zostawia" go na jednq tur?... 

SURRENDER [poddanie si?]. 
Jezeli znajdujesz si? w 

^ obliczu smierci [che, che - 
^ czyli praktyeznie zawsze!.,.) 

mozesz si? poddad. Nie gwarantujemy 
jednak, ze wrog b?dzie przestrzegac 
Konwencji Genewskiej... Ponadto nie 
wiemy nic wi?cej o tym. Jeszcze nie 
zdarzyfo si? nam tego uzyc... 

Taaaaa... I to by byfo - jak na razie - na 

tyle. Hmmm... Kilka pomyslow wydaje 

si? bye interesujqcych, niektore 

naprawd? warto wykorzystac, inne 

tylko zobaezye. No tak - ogolnie trzeba 

by poewiezye. Ale, ale! 0 w"dziob 

pelikana! Gdzie si? podzial Swi?ta 

Skarpetka? Gdzie ten stary chol... Aaa, 

zolnierzu! Przylapalem ci? na czytaniu 

sobie! Co to jest? CO TO JEST?!? Lista. 

sir... Aaaaa - listy? Pewnie z domu, od 

mamy.. No dobra, do szeregu i na 

poligon Chlopaki z dowodztwa obiecuj? 

dzisiaj cos nowego .. 

Szczere wyznania Kelvina Astona, 
glownego testera Worms 2 opracowal - Gem ini 

mV6ll - Solucja 
GYAN^ecfcirtJ 

Niniejdza solucja Rivena powinna byfi czytana lylko w oslatecznoSci. Przede wszysthim 

ppzez wm\ na sam lytuf - traci on bardzo duzo przy mechanicznym nasladownictwie 

ezyiebd posunipt!, bo w rzeczywislodci grn oferuje prnwie pelnp swohodp ruchOw. 

Mem sip w miarp doktadnin przedstawic sposob rozwipzania zagadek - laiaio iz 

gatowe rozwlpzaaia takze zostaty zamieszcznne. Erp mozna, korzyslajpc w catosci z 

\mmw leksla, ukonezye w jakies asieai, dziesipc godzin, ale nie daje to zbyt 

wieikiej satysfskcji. Dlatego tez warto sip nad zagadkami poglawic samodzielnie. 

Zastaled w kazdym razie ostrzezony - jesli jestes nodal pewny swych krokow, to 

zapraszam. 
~ Allor 

I.Wyspa Wieikiej Kopuly 
Poczqtek nie by! moze zbyt 
zach?cajqcy, ale udalo mi si? w koncu 
pozbyd dachu nad gtowq z 

nieciekawym widokiem zza krat. 
Ksi?g? - putapk? otrzyman? od Atrusa 
b?d? musiat jednak jak najszybciej 
odzyskac. 
Udatem si? po schodach z prawej w 
kierunku mostu. Obrazy wewnqtrz 
zukow na kolumnach wewnqtrz Ztotej 
Komnaty u szczytu rzucify troch? 
swiatta na dzieje Riven, potwierdzajqc 
obawy Atrusa. Po czterokrotnym 
wcisni?ciu przycisku u wejscia - 
komnata ta jest bowiem obrotowa - 
zszedlem drugimi schodami po tej 
stronie mostu i przeczolgujqc si? pod 
drewnianymi drzwiami, dostatem si?, 
przechodzqc po drodze przez Zfotq, do 
zaworu wlqczajqcego par? dla 
Teleskopu. Obecnie jest on wprawdzie 
bezuzyteczny, gdyz nie znam kodu, ale 
w przysztosci kto wie, a po co 
schodzic tu poznej? Z tej samej strony 
Ztotej przelqczylem tez dzwigni?, 
chyba od krat przy jakims wyjsciu i 
wrocifem na gor?. 

Po obroceniu komnaty kolejne cztery 
razy przeszedlem do drugiego wyjscia. 
Jedna z krat znikn?ta! Druga jeszcze 

wprawdzie jest, ale za to znalazlem 
wajeh? jak w jaskini - znowu cos si? 
otworzy. Wrocifem do mostu i 
obrocifem komnat? jeszcze dwa razy; 
krata przy tym wyjsciu takze znikn?la! 
Mogfem si? juz dostac do Wieikiej 
Koputy, wystarczyto przejsc przez 
ktadk?. Podqzalem niq az do wyjscia z 
budowli na dole, gdzie wtqczytem par? 
w dwoch miejscach: niedaleko od 
niego na balkonie po lewej stronie i na 
koncu ktadki, za krotkim tunelem. 
Niczego wi?cej nie mogtem juz tutaj 
uzyskac, wrocilem wi?c do 
skrzyzowania wyjscia z komnaty, 
mostu i dwoch par schodow, 
Wiedziony przeczuciem przed 

przekroczeniem mostu obrocifem 
jeszcze dwa razy Zlotq. 
W komnacie w polowie tunelu 
przelqczylem wajeh? przy czerwonym 
wizjerze i kontynuowalem w?drowk? w 
gfqb. Na koncu przejscia znajdowaty 
si? drzwi broniqce dost?pu do wieikiej 
komnaty za nimi. Przez duze 
dwuskrzydtowe wrota po prawej 

wyszedlem na swieze powietrze, Na 
dole, przy schodach, zrobilem uzytekz 
niebieskiego przycisku, a gdy 
przyjechaf dziwny wagonik 
skorzystalem ze znajdujqcego si? w • 
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nim krzesla, obracajqc catosc przy 
pomocy dzwigni z lewej strony konsoli. 
Jeszcze tylko wajcha posrodku i zegnaj 
wyspo, na razie przynajmniej. 

2. Wyspa Lasdw - system liczbowy D'ni 
Po przejsciu jaskini i schodow po 
prawej stronie rozstaju drog oczom 
mym ukazafy si? wyci?te pnie - to do 
nich nawiqzywaty obnazy w zukach. 
Ciekawe gdzie znajd? maszyneri? do 
przetwarzania drewna w papier? 
Na wyspie odkrylem takze, potrzebny 
pozniej, system liczbowy D'ni. Bardzo 
pomocna okazata si? przy tym 
zabawka w szkole, aby si? tam jednak 
dostac, musiafem na rozstaju z 
wyci?tymi pniami pojsc w lewo i 
potem caly czas prosto, by spuscic do 
wody dziwny pojazd znajdujqcy si? w 
wiosce na podescie z czyms w rodzaju 
oltarza. Z tej strony jeziora nie byto do 
niego dost?pu, musiaiem si? wi?c 
wrocic. Idqc caiy czas prosto przed 
siebie minqtem miejsce wyr?bu 
drzew, rozstaje na schodach i jaskini? 
za wysepkq z morskimi stworami. W 
koncu, korzystajqc z drabin, dostalem 
si? do podwodnego wagonika. 
Sterowanie nim niezbyt przypominalo 

obslug? kolejki linowej: obrotowa 
wajcha posrodku stuzyta wprawdzie do 
obrotu pojazdu, ale juz przesuwana 
poziomo do wyboru drogi na rozstaju, 
a pionowa do ruszenia z miejsca. 
Podwodny swiat widziany przez 
okrqgle okno jest przepi?kny i 
wybierajqc najkrotszq drog? na pewno 
wiele stracitem, ale czas ciqgle 
uplywat... Obrocitem wi?c wagonik, na 
pierwszym skrzyzowaniu wybratem 
prawy tor i jeszcze raz do przodu. Po 
wyjsciu z wehikutu, na szczycie 
przetqczylem wszystkie wajchy w 
gornq pozycj? i wrocilem na dol.Jadqc 
z powrotem na pierwszym 
skrzyzowaniu pojechalem w lewo. 
Zabawka jest na podescie z lewej 
strony wejscia. Powrot do wagonika 
nie byt juz trudny. Przy pomocy 
wehikutu [prosto, obrot, w prawo) 
wydostalem si? z jeziora i idqc caty 
czas przed siebie dotarlem z 
powrotem na miejsce 
wyr?bu.Skr?cajqc dwa razy w prawo 
na kolejnych rozstajach, wylqdowalem 
w wagoniku do transportu drewna, 
Powinienem si? nim dostac do domu 
Ghana, co bye moze pozwoli wyjasnic 
los Catherin. Wprawdzie troch? 
ciasny, ale coz, nie mam wyboru. 

3. Wyspa Pmpieru 
Dobrze, ze maszyna rozdrabniajqca nie 
dziata... Musz? si? dostac na ktadk? 
na skatach, a jedynq drogq jest, jak mi 

si? wydaje, sprawdzenie wielkiego 
ogrzewacza wody. Aby si? jednak przy 
okazji nie ugotowac, wlqczylem 

najpierw do niego doplyw pary w 
urzqdzeniu posrodku jeziora, potem na 
platformie na zewnqtrz wystarczyto 
obrocic koto z lewej strony ktadki oraz 
przefqczyc wajeh? po prawej oraz na 
budynku. Jeszcze tylko przetqcznik na 
rozwidleniu rur z lewej strony ktadki i 
do srodka. 
Platforms z drabinq na dot nie wyglqda 
moze zbyt zach?cajqco, ale jest jedynq 
drogq. Ciemno tu, wilgotno, ale po 
przeczotganiu si? zobaezytem brzeg. 
Ciekawe gdzie prowadzi sciezka, 
wypada sprawdzic - i wyskoczyc z tej 
rury. Jest i jakies wejscie z 
podwojnymi wrotami. 
W srodku slychac maszyneri?, ale co 
najwazniejsze po ich zamkni?ciu 
odnalaztem z prawej wyjscie na taras. 
Niestety drzwi do pracowni Ghana sq 
zamkni?te, pozostaje poszukanie 
czegos innego - nie sprawdzitem 
przeciez wn?trza budynku, a byta tam 
ktadka w glqb - na koncu powinno cos 
byc.Urzqdzenie wentylacyjne. Chyba 
mam pomyst na dostanie si? do 
srodka pracowni, tylko ten 
wentylator, Wajcha po lewej sluzy 
niestety do czego innego... Przy 
ktadee do pracowni byta jeszcze jedna, 
sprawdz? i jq. No, nie musz? szukac 
dalej, wystarezy wi?c, ze przecisn? si? 
przez rur?. Lektura dziennika 
dostarezyta wielu ciekawych 
informaeji, ale najwazniejszq jest 
chyba kod do kopul (w postaci pi?ciu 
liczb w systemie D’ni] oraz opis 
sposobu na dostarezenie im energii - 
aezkolwiek niezbyt dokfadny. B?dzie go 
jeszcze trzeba doktadnie rozpracowac, 
dobrze przynajmniej, ze znam juz 
system liczbowy. 

4. Wyspa Laguny - tajemnica matryey 
Odpowiedzi na pytania o pofozenie 
kolorowych kulekw matryey 
dostarezyta mi Wyspa Laguny: 
dostafem si? na niq przez drzwi 
pracowni bez niebieskiego przycisku, 
ktory jednakze wczesniej przycisnqfem, 
by przywotac kolejk?. Miejsca w 
matryey mozna zauwazyc po 
obserwacji kolejnych "zbiornikow" z 
wodq w urzqdzeniu po drugiej stronie 
ktadki - dojscie do tarasu z kolejki 
wprawdzie troch? czasu zajmuje, ale 

zgubic si? nie sposob. Kolory 
natomiast - tutaj pomocne okazaty si? 
swiatetka w wodzie, zapalane z krzesta 
w innej cz?sci tej wysepki (by si? tam 
dostac, trzeba najpierw obrocic 

wagonik, wysiqsc po drugiej stronie i 
zjechac na dot windq - krzesto znajduje 
si? na koncu korytarzah Potem 
wystarczyto juz tylko porownac 
symbole na konsoli krzesta z znakami 

na obracajqcych si? koputach na 
poszczegolnych wyspach (jeden jest 
zfoty) i z diagramem w najwi?kszej 

kopule: kolory przyporzqdkowatem do 
ztotych symboli, symbole do wysp, 
wyspy do figur z kwadratow w kopule 
- a te sq juz w matryey. Teraz 
musiatem si? dostac z powrotem do 
pracowni, a z niej przez drzwi z 
niebieskim przyeiskiem na taras. Idqc 
w prawo, przez bardzo dlugi mostek 
ze zwodzonym ostatnim odcinkiem 
dotartem doJA/yspy Wielkiej Koputy. 

5. Wyspa Wielkiej Koputy -ponownie 
Kontynuujqc swoj marsz po ktadee, 
dotarlem do miejsca z wysuwanq jej 
dalszq cz?sciq - byta niestety ztozona, 
wi?c nie obeszto si? bez uzyeia kola. 
Po przejsciu nowopowstalej sekcji 
udatem si? w lewo, by wajehq 
podniesc ktadk?. Z powrotem przez 
swiezo wysuni?tq cz?sc i na 
pierwszym skrzyzowaniu w prawo. 
Jako brakujqcq cz?sc ktadki 
wykorzystatem wind? - przyeisk 
znajdowat si? na zewnqtrz koputy. Idqc 
caty czas prosto, dostatem si? do 
jednego z wejsc do Ztotej Komnaty. 
Dzi?ki wczesniejszemu przeczuciu nie 
musiatem jej teraz obracac, 
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Przynajmniej nie z tej strony, bo po 
przejsciu zrobitem to dwa razy. Po 
ponownym przejsciu komnaty i 

niedawno podniesionej ktadki dostalem 
si? na gor? Koputy, do matryey. 
Odpowiednie utozenie kulek bylo 
kwestiq paru chwil - chociaz bez 
wczesniejszego szkicu bytoby to 
niemozliwe. Niedaleko z tytu 

znajdowata si? wajcha uruchamiajqca 

catq maszyneri? oraz odsfaniajqca bialy 
przyeisk. Po jego nacisni?ciu Kopula 
zacz?ta dostarczac par? potrzebnq do 
obslugi mniejszych kopuf. 
Musiatem si? teraz dostac do jej 
wn?trza, wi?c po powrocie do 
pierwszego wejscia do Ztotej (na 
skrzyzowaniu mostu i dwoch par 
schodow) obrocitem jqtrzy razy. Po 
ktadee zszedlem na nizszy poziom 
Kopuly, zatrzymujqc si? dopiero na 
zewnqtrz, przed krotkim tunelem, na 
windzie uruchamianej bialym 
przyeiskiem. Z dolu, po nieco 
pokr?conych schodach, doszedlem do 

jednej z wirujqcych kopul. 
Uzywajqc wizjera udato mi si? jq 
zatrzymac i cz?sciowo otworzyc - 
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wystarczyto nacisngc znajdujqcy si? na 

nim przycisk, gdy w okularze pojawif 
si? ztoty symbol. Aby dostac si? do 
srodka musiatem jeszcze ustawic za 
pomoc? suwakow kod liczbowy z 
dziennika Ghana. Teraz wystarczylo juz 
tylko dotknqc obrazu w ksi?dze i 
znalazlem si? w nowym domu ojca 
Atrusa - co si? dopiero zaraz okaze. 

6. Dorn Ghana 
Znowu w klatce. W dodatku nikt nie 
przychodzil. Na szcz?scie w poblizu 
jest przycisk spetniajqcy rol? dzwonka, 

a po skorzystaniu z jego ustug pojawit 
si? we wlasnej osobie gtowny lokator. 
Jego monolog by! dlugi i raczej 
monotonny, ale w koncu mogtem 
skorzystac z jego ksi?g i przeniesc si? 
na Wysp? Drzew [powi?zana z ni? jest 
ksi?ga z najwi?ksz? ilosci? kratek na 

oktadce, co odkrytem przy okazji 
zajmowania si? matryc?). 

7. Wyspa Drzew-pa raz drugi 
Podest schowat si? prawie 
automatycznie, wystarczyto wcisn?c 
przycisk u podstawy. Po opuszczeniu 
kopuiy i wejsciu na schody po jej lewej 
stronie udalem si? do wn?trza 
znajdujqcego si? tarn budynku. Po 
uzyciu lewej wajchy moglem si? 

delektowac przepi?kn? panoram? ze 
skaln? wiosk? nad bl?kitnym jeziorem. 
Proba przesuni?cia prawej skonczyta 
si? zamkni?ciem podstawy stozka nad 
jego brzegiem, ale jakies przeczucie 
kazato mi jej nie cofac, wi?c wrdcilem 
na dot. Po schodach opuscitem 

budowl? i id?c caty czas przed siebie, 
dotarlem do drzewa i znajdujgcej si? 
wewnqtrz windy. Pi?tro nizej, przy 

pomocy kolejnej wajchy otworzylem 
sobie przejscie przez rybi pysk. 
Zaznacz? na marginesie, ze wind? 
mozna zjechac jeszcze nizej, a stamtqd 
dostac si? na Wysp? Laguny. 
Poniewaz musiatem jeszcze raz 
skorzystac z dziwnego pojazdu, by 
dostac si? do stozka na jeziorze, wi?c 
na pierwszym rozstaju skr?citem w 
lewo, na drugim w prawo, docierajqc 
do miejsca wyr?bu, a stamtqd juz caly 
czas prosto na przystan. Obracajqc 
pojazd, na pierwszym skrzyzowaniu 
wybratem lewy tor i jeszcze raz do 
przodu, by po wyjsciu z wehikutu 
znalezc si? w stozkowej konstrukcji. 
Korzystajqc z trojkqtnej dzwigni i 
siedzenia, ktdre zjechato po jej 
poci?gni?ciu, znalaztem si? na gdrze 
przed drzwiami czegos, co wyglqda na 
wi?zienie. Byly zamkni?te, ale po 
prawej ich stronie znalaztem 
przetqcznik. 
Wewnqtrz pusto. Zbyt pusto, tylko 
studzienka kanalizacyjna... Moze cos 
jest w wodzie? Przyznad musz?, ze 
spodziewatem si? czegos innego, ale 

otwierajqce si? wtasnie tajemne 

przejscie moze bye rdwnie uzyteczne. 
Tylko troch? za ciemno w tym tunelu, 
na dodatek nawet na koncu nic 

ciekawego nie ma. Chyba, ze cos 
pominqtem. Te dziwne urzqdzenia w 
scianie przypominaj? lampy, mozna 
wi?c b?dzie sprawdzic doktadniej. A 
jednak ukryte drzwi, dobrze ze 
szedtem od gory. Tutaj przynajmniej 
jest jasno, a i na koncu cos ciekawego 
- duza sala z daj?cymi si? weiskad w 

ziemi? kamieniami. Wjakiej 
kolejnosci??? 

Wol? nawet nie opisywac m?czarni, 
jakie przez te kamienie przeszedtem... 
Wystarczy samo wspomnienie, by 
przezyc koszmar. Tyle btqdzenia po 
wyspach, szukania chocby 
najmniejszych kluezy... Zapisz? wi?c 
tylko wnioski, a wfasciwie przerysuj?. 
Oto i one, a z ukrycia wtasnie wyjezdza 
ksi?ga potqczona ze swiatem 
Catherine. 

8. iwiit Rebelianttw 
Widokjest po prostu przepi?kny. 

Jedyny i niepowtarzalny... Trzeba si? 
jednak wrdcic po ksi?g? i oderwac 
swoj wzrok od Domu. Jest na 

podescie. Au, komary? Tutaj? Chyba 
cos si? dzieje z moim wzRO Klem. Cl I 
uDZie, tocH yBAP rREZ Nl c 
Hhhhnnn. Jeszcze zyj?, nie 
zabrano mi tez dziennika. Cela 

wprawdzie na zbyt duzq nie wyglqda, 
ale ma jedn? zalet? - bardzo tadny 
widok na wiosk?. Ilez jednak mozna 
stac w jednym miejscu? Wrocitem do 
stotu i od razu przyszedt jakis 
pokojowo nastawiony cztowiek. 
Odzyskatem przy tym Ksi?g? - putapk?, 
a dostatem jeszcze dziennik Catherin. 
Ale nadal nie mog? si? stqd wydostac. 
Znowu przyszta ta sama kobieta. Z 
rozmowy wprawdzie nici, ale wyraznie 
oczekuje, ze udam si? do miejsca 
potqczonego ze swiezo przyniesionq 
ksi?gq. Coz, nie mam chyba innego 
wyjscia. 

9. Dsm Ghana - Ksitga spetnia swe 
przezmczenie 
Najwazniejszym zadaniem jest teraz 
uwi?zienie ojca Atrusa. Musz? go 
przekonac, ze Ksi?ga jest jak 

najbardziej normalnym potqczeniem ze 
swiatem D’ni, wi?c gdy o to prosit, 
wszedtem w niq. Dopiero to go 

przekonalo i chociaz z ociqganiem, to 
podqzyt mym sladem - a ja statem si? 
wolny. Przed powrotem do Riven 
poszedtem jeszcze do sypialni 
znajdujqcej si? po nizej - na marginesie 
wolatbym miec do swej sypialni 
normalne schody a nie drabin? w 
podtodze. Z bardziej interesujqcych 
przedmiotow wymieni? pozytywk? na 
szafee koto fozka. Wiedziony 
doswiadezeniem twczesniej to byty 
tylko przeczucia, ale teraz doszedtem 
do wniosku, ze nic tutaj nie jest 
przypadkowe] zapami?tatem jej pi?c 
dzwi?kow i wrocitem na gor?. 
Dzwigni? z prawej strony opuscitem 
kraty przy gwiezdzie posrodku ksi?g i 
uzytem tej z pojedynczym kwadratem 
na okladce. 

10. Wyspa Wi^zieina - mmoliienie 
Catherine 

Po wyjsciu z koputy zbyt wielkiego 
wyboru nie miafem - droga biegta tylko 
na wprost, do windy z dziwnym 
urzqdzeniem: wajeha trzy i przyeiski. 
Wydawaty one dzwi?ki identyeznie do 
tych z pozytywki, co od razu pozwolito 
na odgadni?cie kodu: wystarczyto 
wprowadzic melodi? z pozytywki i 
poci?gn?d wajeh?. Uratowatem 
Catherine! Jej stowa jasno okreslily 
me ostatnie zadanie - zniszczenie 
Teleskopu. Pozostat mi wi?c juz tylko 
powrot na Wysp? Wielkiej Koputy, a 
jedyna droga prowadzita przez dom 
Ghana. 

11. Wyspa Wielkiej Kepely -perez 
estatni 
Po przybyciu na wysp? pobiegtem do 
windy i wjechatem na gor?. Teraz 
przez Wielk? Koput? do Ztotej 
Komnaty, opuszczajqc po drodze most 
blokujqcy przejscie, a stuz?cy 
wczesniej jako droga na gor?. Sprzed 
wyjscia ze Ztotej, zbiegaj?c ze 
schodow po prawej, dotartem do 
Teleskopu. Przy pomocy przyciskdw w 
podstawie, zgodnie z informacj? od 
Catherine, wprowadzitem znajdujqcy 
si? w jej dzienniku kod - zapisany 
oczywiscie w systemie liczbowym D'ni. 
Po odskoczeniu klapy blokujqcej 
gtown? soczewk? wystarczyto juz tylko 
odblokowac zabezpieczenie na lewej 
jego kolumnie, przefqczyc dzwigni? po 
prawej stronie i opuscic tubus jak 
najdalej w dot przyeiskiem. To 

wystarczyto - Riven 
ostateeznie zgin?t, na 
szcz?scie Catherine z 
Atrusem przeniesli 
jego mieszkanedw do 
swiata Rebeliantow. 
Zostaf mi teraz juz 
tylko powrdt do 
domu... 
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rse Of Monkey Island 
Producent:: LucasArt;s/Virgin 

Na dabny poczatak pogadaj z Wallym i podnies jego plastykowy piracki hak. Potem wez 

wyelar da ezyszazenia dzial i zajmij sip dziatem (use cannon). Porozwalaj lodzie 

plraltiw, potem sip colnij i polpcz wycior z hakiem - otrzymnsz calkiem sprawny bosak. 

Wyjrzyj przez ink dzialowy i podclqgnlj bosakiem plywajpcy w wodzie worek • 

m\Mm przy nim kordelas. Colnij sip do dziatobitni i przetnij kondelasem linp 

mecnjgcg diiala, a potem zndw huknij na wiwat. Brawo! 
El General Magnifico 

przeszukaj pfaszcz, w jego kieszeni 
znajdziesz r?kawic?. Przyda si?. Wyjdz 
z teatru. Wejdz w tajemnicze drzwi 
[obok ratusza) i znalazlszy si? z lewej 
strony ekranu, przy straganie z kawq, 
nozyczkami obetnij wykrztusny kwiatek 
ipekakuany, a potem wytnij nimi 
sciezk? w zaroslach. Gdy trafisz nad 
Danjeer Cove, obejrzyj znak 
ostrzegawczy. No tak, potknqt ci? bqz 

Solucja 
Przywiqz kamien do balonika i dmuchnij 
wen dziarsko, a gdy si? zatrzyma, 
zerwij trzcin? i ciern z pobliskiego 
krzaka, wetknij ciern w rurk? i zestrzel 
balonik - spadajqc zahaczy o lian? i 
b?dziesz mogt wykaraskac si? z 
opresji. Idqc dalej, trafisz na brzeg 
morza do Danjeer Cove. 

Na razie niewiele tu wskorasz, obejrzyj 
tylko lodz na brzegu i w wracaj do 
miasteczka. 

Wrdc do Barbery Coast. Rzezimieszek 
Bill ch?tnie przytqczy si? do zafogi, jesli 
pokazesz mu cos zlotego. Udaj si? do 
zartodajni kapitana Jasnobrodego 
CBIondebearda) i okazawszy si? kart? 
wst?pu, zaproponuj mu mordoklejka, a 
potem gum? do zucia. Kiedy nadmie 

balon, przeszyj go szpilkq [pin), a 
potem podnies lezqcy na ziemi zloty 
zqbek. Przezuj jednq z gum i wklej w 
niq zqb, potem nadmuchaj balon z 
helem i nadmuchaj przezutq gum? z 
z?bem. Zqbek uleci przez okno. Wez 
lezqcq pod okiennicq patelni? i form? 
do ciastek. Wez tez jedno ciastko ze 
stosu w koszyku. Wyjdz na zewnqtrz i 
przy pomocy patelni przeszukaj katuz? 
blocka. Masz zqb. Okaz go Billowi i 
masz juz jednego czlonka zalogi. 

rzeszukaj ladowni?, 
znajdziesz w niej woreczek 
z drewnianymi zetonami 
(wooden nickels) i 
pierscien z ogromnym 
diamentem. Przetnij 

pierscieniem szyb? w luku i wyptyniesz 
na powierzchni?. 

Ppzeklpty pierScieb LeChucka 
Uradowany spotkaniem ukochanej 
Guybrush oswiadcza jej si? ponownie i 
zaklada na jej paluszek znaleziony w 
ladowni statku LeChucka pierscien. 
Niestety, z pierscieniem zwiqzana jest 
klqtwa i Elaine zostaje zamieniona w 
gustowny zloty posqg. Trzeba jq jakos 

odczarowad. 

Podnies ptonqce polano (glowing 
ember) i udaj si? w prawo. Nast?pnie 
zajrzyj na bagniska. Pogadaj z czaszkq 
Murraya i ruszaj do wn?trza 
widmowego statku. Znalazlszy si? w 
kajucie, przy pomocy drewnianych 
zetonow uruchom automat i wez 
paczk? gumy. Z podtogi podnies past? i 
szpilk? (pin) z papierowej laleczki 
voodo. Pociqgnij tez za zwisajqcy z 
paszczy aligatora j?zor. 

Pogadaj z tlustawq czarownicq - to 
znana ci z poprzednich cz?sci kaplanka 
voodoo. Dowiesz si? od niej, ze 
uratowac Elaine moze jedynie zdj?cie 
jej z palca zakl?tego pierscienia i 
wlozenie na ow paluszek innego - o 
rownie wielkiej wartosci. Jedyny zas 
pierscien, o ktdrym kaplance 
wiadomo, znajduje si? na Bloody 
Island. Aby tarn dotrzec, potrzebne ci 
b?dq: statek, zatoga i mapa. Podczas 
rozmowy ktos swisnql z plazy posqg 
Elaine - w koncu to kilkadziesiqt 
kilogramow zywego (i jeszcze jak!) - 

zlota. Winic chyba nalezy tajemniczych 

piratow z Danjeer Cove. Z rozmowy 
dowiesz si? takze, iz wysp?, na ktdrq 
zaniosly ci? losy, nawiedzil ostatnio 
okropnie msciwy Chicken Demon 
(powinien dr?czyc bary McDonalda). 

Dobra, pozegnaj si? z kaptankq i ruszaj 
do widocznego na mapie wyspy 
miasteczka. Zajrzyj do teatru i obejrzyj 
pfaszcz w garderobie. Na jego 
kolnierzu znajdziesz lupiez, ktory okaze 
si? wszami. Wez pasozyty i ruszaj do 
fryzjera. No prosz?, zebrala si? tu 
smietanka emerytowanych piratow. 
Jakby ich tu namowic do udziatu w 
wyprawie na Bloody Island? 
Pogadaj ze wszystkimi bywalcami - 
okaze si?, ze zalog? masz gotowq, 
trzeba ci jedynie przekonac ich, ze 
marzyli o wyplyni?ciu w morze wlasnie 
z tobq. Na poczqtek splaw kapitana 
Rottinghama - poloz wszy na jego 

grzebien (comb). Oburzony 
cyrulikwy... rzuci niechlujnego 
klienta i zwolni si? fotel. Siqdz 
na fotelu, podnies go nieco 
wyzej dzwigniq (handle) i 

swisnij przycisk do papieru 
lezqcy na ksiqzce o fryzurach, 
do ktdrej zaglqda cyrulik. Kiedy 
opusci zaklad, podkr?c dzwigni? i 
wez z pulapu white wen nozyczki. 

Zjedz na dot i opusc fotel. Klepnij w 
plecy pirata zujqcego mordoklejki, a 
gdy si? zakrztusi, walnij go jeszcze raz 
i wez z podlogi niebieski cukierek. 
Opusc zaklad. Wroc do teatru, 

woa. Poszukaj wewnqtrz w?za jajka 
Faberge'a (zgrubienie na korpusie na 
lewo od Guybrusha), potem w tym 
samym miejscu wez wszystko inne. 
Zajrzawszy do swej kieszeni, znajdziesz 
w niej dzbanek do kawy, do ktorego 
wtoz wykrztusny kwiatek i tak 
otrzymanymi kielbaskami pocz?stuj 
w?za. Dobrze, ale nie za bardzo- 
wylqdowates w jamie lotnych 
piaskow. 

Strzel w g?b? (r?kawicq), 

chudego 
Holendra, 
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a poproszony o wybor broni, zamknij 
pudlo z pistoletami i wybienz banjo. 
Baez pilnie na pojedyneze nuty, jakie 
gra Holender i powtarzaj je zwawo, 
a gdy przyzna, ze jestes dobry, 
ponownie zajrzyj na stos pistoletdw, 
wez jeden i strzel mu w banjo. 
Wyj?tkowo podty uezynek, godny 
pirata. Masz drugiego czlonka zalogi, 

Wroc do restauraeji kapitana 
Blondebearda i zagadnij wyj?tkowo 
cichego klienta siedz?cego w rogu. 
Nie odzywa si?? Popchnij go! Aaaa... 
Nieboszczyk! Wez tkwi?cy w jego 
gnzbiecie kozik. Udaj si? na wzgorze, 

gdzie niedawno toczyles pojedynek z 
van Heldenem. Podejdz do pagonka 
(grassy knoll] i podetnij kozikiem 
kozly, na ktorych ustawiono beczk? z 
rumem. Beczka si? przewroci i 
potoezy pod gumowiec (rubber 
tree]. Podpal rum plon?cym 
polanem. Wroc do Barbery Coast i 
pogadawszy z fryzjerem Szkotem1 
wyzwij go na pojedynek w miotaniu 
klocow. Guybrush cisnie klocem - 
gumowym! - i masz juz kolejnego 
czlonka zatogi. 

Potrzebna ci mapa, wedle ktorej 
dostaniesz si? na Blood Island. Idz 
do miejskiego teatru i pogadaj z 
aktorem Spearem, dowiesz si?p ze 
impresario, ktory zalatwial mu 
wyst?py na Blood Island, odpoczywa 
na plazy. Ale jak si? tarn dostac? 
Pami?tasz, co mdwil kapitan 
Blondebeard? Zgubif swoj? kart? 
czfonkowsk? Plazowego Klubu 
podezas przygotowania pieezonego 
kurezaka. Idz do jego restauraeji i 
przyjrzyj si? temu kurezakowi - lezy 
na stole przed umrzykiem. Ugryz 
kawal biskwita. Obrzydliwy i pelen 
robactwa. Napusc robale na kuraka, 
zezr? go bez reszty, a ty wez kart? 
Klubu Cabana. Kart? okaz 
upierdliwcowi na plazy. Wez trzy 
r?czniki z kosza, zmocz wszystkie w 
pojemniku z kodem, potem wez jeden 
r?cznik i przyloz nim bezczelnemu 

fagasowi- chlasni?ty podst?pnie w 

Really Fearsome Pirates). Ostrzelaj go 

z dziat, a gdy dostaniesz si? na pokfad, 
wez si? do korda. Zabawa przypomina 
t? z pierwszej cz?sci gry - musisz 

zelzyc przeciwnika tak, by stracit 

pewnosc siebie, Guybrush zapami?ta 
usfyszane obelgi, do ciebie nalezy 
wybor odpowiednich. Niestety, trzeba 

ci dobrze znac angielski - albo ratowac 
si?, wykorzystuj?c SAVE i odtwarzaj?c 
gr?. Mozemy podpowiedziec tyle, ze 
obelgi powinny si? rymowac, 
Zlupiwszy przeciwnika, sprobuj udac 
si? do Porto Polio i dokupic nieco 
dzial- im lepsze masz uzbrojenie, tym 
lepiej dla ciebie, bo statek kapitana 
Rottinghama to trudny przeciwnik i 
mozesz go pokonac jedynie 
najci?zszymi dzialami. Cat? operacj? 
powtorz kilka razy, by zapami?tac 
przynajmniej kilkanascie obelg i 
odzywek. Podci?gn?wszy si? dobrze w 
sztuce szermierezej i uzbroiwszy 
statek od z?zy po bocianie gniazdo, 
mozesz sprobowac pojedynku z 
kapitanem Rottinghamem, Dobrze 
b?dzie, jesli przed walk? zrobisz SAVE. 
Kapitan Rottingham uzywa 

nietypowych obelgi (jak Swordmaster 
z Melee Island, musisz wi?c 

odpowiadac z gtow? (i do rymu). Rob 
SAVE po kazdej trafnej odpowiedzi, w 
razie nieudanego starcia, zaladuj 
poprzednio zapisan? gr? i sprobuj innej 
odzywki. Pokonawszy drania ptyn na 
Blood Island. 

WtaSciciel hspu, ztodzieje, ciotka i jej 

ukochany 
Na morzu rozszalala si? burza i statek 
Guybrusha, Morski Kabaczek, rozbija 
si? na plazy. Piraci si? zbuntowali i 
postanowili wrdcic do poprzedniego 
fachu, tracisz zatem statek. Wez 
butelk? z plazy i ruszaj na penetracj? 
wyspy. Zajrzyj do miasteezka, wejdz do 
oberzy Goodsoupa i popros dam? z 
kartami, by ci powrozyla. Wywrozy ci 
smierc. Z barmanem nie pogadasz, bo 

ma okropnego kaca. Mowi si?, trudno. 
Wejdz w drzwi w gf?bi i zabierz 

zadek 
ucieknie 
gdzie pieprz 
rosnie. 

Potem wez 
oliw? do 

posilek piratom do Danjeer Cove. W 

kotle oczyscisz si? z pierza i smoty, 
wi?c otworz luk (open porthole) i wiej. 
Wroc do Puerto Polio i wejdz do 
teatru. Magiczn? paleczk? potraktuj 

magiezny kapelusz - znajdziesz w nim 
ksi?zk? o brzuchomowstwie. Wroc na 
poktad pirackiego statku, przez okno 
wejdz do kajuty kapitanskiej i pocwicz 
brzuchomowstwo na pierwszym 

oficerze, mr Fossey'u, potem 

przemow jako kapitan Le 
Chimp. Malpy masz z 

gtowy. W dzbanie na 
stoliku znajdziesz map? 

wskazuj?c? miejsce 
ukrycia zlotego pos?zku Elaine. 

Wroc do teatru w Puerto Polio. Trwa 
tarn przedstawienie, Bill Spear 
produkuje si? dla matpiej publicznosci. 
Sprobuj wejsc na galeryjk? nad seen?. 
Masz tu rz?d guzikdw i reflektory. 
tatwo si? domyslic, ze powinienes 
nacisn?c je w porz?dku wymienionym 
na kartce ze statku, pierwej pociqgnij 
tylko za r?czk? (handle) i do dzieta, X 
znaezy miejsce! Niestety, trzeba by ci 
jakos przep?dzic Billa ze sceny. Zejdz 
na dot i poczekawszy chwil?, posmaruj 
mu kurzym ttuszczem jedn? z kul po 
lewej, ktorymi zamierza zonglowac. I 
dobrze. Wejdz na seen? i odkop pos?g 
Elaine. Masz juz statek, zatog?, map? i 
Elaine jest bezpieczna, Ma morze! 

Trzyrumbynawialr 
Zatoga si? byezy obserwuj?c 

wielorybki, a ty zostaniesz napadni?ty 
dose brutalnie przez kapitana 

Rottinghama, ktory odbiera ci map?. 
Po chwili skruszona zaloga prezentuje 
ci pirack? piosenk?, a Szkot pyta, czy 
wolisz walki morskie zalatwiac sam, 
czy zdasz si? na zatog?. Jesli zechcesz 
pobawic si? sam, czeka ci? zabawa 
podobna do Pirates Gold! Tak czy 
owak, musisz odzyskac map?. 
Popatrz na map?, Iez?c? przed 
Szkotem i wybierz na pocz?tek 
jakiegos stabego przeciwnika (Not 

smazenia fnytek i 

ruszaj na plaz?. Piach 
jest piekielnie gor?cy 
- potoz r?czniki i 
ruszaj do agenta. 
Pogadaj z nim i 
wez kubek, lez?cy 
jego brzuszysku, 

Agent wytatuowat sobie map? na 
grzbiecie, ale nie zamierza si? 

odwrocid i pokazac ci tej mapy, dopoki 
si? nie opali - a jest wyj?tkowym 
bladawcem. Chce mu si? pic. Wracaj 
do miasteezka. Skocz przy okazji na 
wzgorek i form? do wycinania ciastek 
wyrznij z gumowca (rubber tree) 
tampon, przyda ci si? do zaklejenia 
dziury w lodzi. Pogadaj z kurduplem, 
sprzedaj?cym napoj i podmien mu 
bezdenny kubek na zwykty i sprawny. 
Popros o napoj, a gdy okaze si?, ze 
chwyt z bezdennym kubkiem nie 
wypalil, szczyl obrazi si? i pojdzie 
precz. Wez dzban (pitcher) i nalej don 
czerwonego barwnika ze stoj?cych 
obok konwi. Wracaj na plaz?, 

Daj bezdenny kubek agentowi i 
pocz?stuj go napojem z dzbana. No, 
poczerwieniat, jak nalezy. I nareszeie 
si? odwrocil. Polej mu plecy olejem i 
zbierz map? z grzbietu agenta. Thou 
art, the man! Mapa jest twoja. 

Teraz do Danjeer Cove. Gumowy 
tampon posmaruj past? i wetknij go w 
dziur? w todzi. Podplyn?wszy do burty 
statku, nozem upituj wiszqc? ci nad 
them desk? i wtaz na poklad. 

Zostaniesz napadni?ty, zelzony, 
zesmolowany, opierzony i ogdlnie 
skurczony., Wroc do Puerto Polio. 
Wejdz do gospody Blondebearda, 
ktory cate zycie piekt kurezaki. 
Postrasz go- wezmie ci? za 

Diabelskiego Kuraka, El Chico Diablo 
ziewazy patelni?, a potem wysle na 
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magnes z lodowki, namagnesuj nim tez 

igf?, przyda si? pozniej. Na cmentarzu 
znajdziesz mtotek i dtuto. Wez je i 
wroc do oberzy, gdzie zajrzawszy do 
spizarni, odetnij dtutem kawat sera. 
Idz teraz do wioski tambylcow. Wez 
blok tofu i uksztaftuj go dlutem w 
form? prymitywnej maski. Wez kubek 
do pomiarow i szpunt. Idz dalej az 
natkniesz si? ma Lemonheada. Znasz 
go, to dawny mieszkaniec Monkey 
Island. Teraz przystal do Czcicieli 
Wulkanu. Wroc kawatek wtoz mask? 
tofu i idz za Lemonheadem. Wrzuc do 
wulkanu kawat sera wywotujqc 
odpowiedni efekt. No i dobrze, tego 
nam bylo trzeba. 

Wroc do baru Goodsoupa i wez 
ksiqzk? z receptami, broszurki i 
poduszk? z krzesta z lewej. Przeczytaj 
tresc ksiqzki i dowiedz si?, czego ci 
potrzeba do lekarstwa na kaca. 
Musisz miec pieprz, wtos z siersci 
psa, ktory ci? ugryzl i jajko. Przejdz na 
cmentarz, daj psu [to stary Slepy 

' Pew) nadgryzionego biskwita i wyrwij 
mu troch? siersci. Potem przejdz do 

wiatraka i zerwij rosnqce tarn gtowki 
pieprzu. Zejdz wreszcie na plaz? obok 
wrakowiska i potoz poduszk? na 
kamieniach a potem wyrznij mtotkiem 

; w pien gumowca. Wez jajko, wroc do 
Goodsoupa i daj mu wszystkie 

sktadniki mikstury. 

Wypytaj go o wszystko, o co si? da, 
potem zamow drinka z parasolem. 
Wyjdz z baru i przejdz w prawo, gdzie 
wloz ser do kotta, a nast?pnie wez 
kociot i zanies go zbuntowanym 
piratom na plazy, dadzq ci srodek do 
piel?gnacji wtosow. Wroc do 
Goodsoupa i dlutem otworz butl? leku 
na kaca. Zamow jakiegos drinka i wlej 
do kubka mikstur?. Wypij i spocznij w 

spokoju. 

Ockniesz si? w trumnie tw lewym 
dolnym rogu ekranu). Odbij wieko 
dlutem i wytaz, a uslyszawszy stukanie 
ze srodkowej trumny, otworz dtutem i 
jq. Wyjmij tez gwozdzie z trumny. 

Pogadaj ze Stanem i daj si? 
przekonac do kupna polisy 
ubezpieczeniowej na zycie - zaplac 
Stanowi zlotym z?bem. Wyjdz i udaj 
si? do wiatraka, gdzie ztapawszy 

parasolem za skrzydto, dostan si? na 
polk? i zaczerpnij stodu rumowego do 
naczynia. Wejdz przez okno do 
wiatraka i opusc to miejsce. 
Odszukaj na mapce wyspy miejsce, 

gdzie lezy posqg Elaine. Posmaruj 
palec posqgu oliwq do piel?gnacji 
wtosow i przekl?ty pierscien da si? 

zdjqc. Trzeba ci teraz znalezc inny, 

rownie cenny. Od Goodsoupa wiesz, ze 
jego babka miala kiedys pi?kny 

pierscien, ktory skradl jej niegodziwy 

narzeczony. Drari przegrat zresztq 
pierscien w karty do piratdw na Skull 
Island tjak si? tarn dostac, to osobna 
sprawa), ale prababce zostala 
oprawka. Niestety, pochowano jq 
[oprawk?) z prababkq. Jakjednak 
dostac si? do krypty Goodsoupow? 
Przejdz do hotelu Goodsoupa i 
dostawszy si? do pokoju na pi?trze, 
wybij mtotkiem gwozdz ze sciany. 
Wyjdz na korytarz, wez portret i 
wytnij zed nozyczkami srodek. Wetknij 
wyci?ty portret w otwor w drzwiach i 
zejdz na dot. Pogadaj z Goodsoupem i 
przyznaj si?, ze nalezysz do rodziny. 
Potem wroc na gor?, wejdz do pokoju 
i wetknij g?b? w otwor. Goodsoup, 

ktory codziennie podziwia portrety 
przodkow, zerknie na twoj pyski i 
zauwazy podobieristwo. No i dobrze. 

Trzeba ci jeszcze przekonac go, ze 
dobrze znasz histori? rodziny. Wejdz 
na pi?terko i otworz tajemnicze drzwi 
w gt?bi plastykowq wizytdwkq Stana. 
Znalaztszy si? wewnqtrz, otworz 
skladane toze i przybij je do podtogi 
gwozdziami. Wez ksi?g? i przeczytaj jq 
doktadnie. Teraz mozesz juz przekonac 
barmana, ze nalezysz do rodziny. Raz 
jeszcze napij si? smiertelnego trunku - 
teraz grabarz zamknie ci? w krypcie 
Goodsoupow. 

Ocknqwszy si? w krypcie, przejdz w 
lewo i pogadaj z widmowq Pannq 
Mlodq. To ta, co zar?czyfa si? z 
piratem - jak si? okaze, niegodziwcem 
byt LeChuck, ktory skradt jej klejnot z 
pierscienia. Wypytaj jq dokladnie o 
wszystko - okaze si?, ze kosciej z 
tajemniczego pokoju w hotelu to jej 
dawny narzeczony. No, trzeba by jakos 
pomoc biedakom - i sobie. Przejdz w 
lewo, wez tom i podnies czaszk? 
Murraya. Zajrzyj w szczelin? i sprobuj 
przekonac grabarza, by ci? wypuscit z 
grobowca. Nie wierzy bestia, trzeba 
wi?c uzyc fortelu. Posmaruj pastq 
tap? szkieletu z twej kieszeni i przy jej 
pomocy swisnij lamp?. Potem potqcz 
czaszk? Murraya z lampq i ponownie 
zagadnij grabarza. Murray ma gtos, 
jakby mowit z dna beczki, z efektami 
swietlnymi wi?c wystraszy smiertelnie 
kosciogrzeba, ktory otworzy krypt?. 
Wroc do hotelu Goodsoupa i 
przeszedtszy na zaplecze, wez przybite 
do pierwszej twej trumny swiadectwo 
zgonu. Potem wejdz do tajemniczego 

pokoju, tomem rozwal deski w tylnej 
scianie i podwaz nim mocujqce loze 
gwozdzie. Nieboszczyk pofrunie ku 
swej lubej, ktora w jego towarzystwie 
uda si? w zaswiaty, zostawiwszy 

oprawk? pierscienia. Wez jq, a 
wracajqc do miasta, zajrzyj do Stana i 

zrealizuj polis?, 
okazujqc mu 
swoje 
swiadectwo 
zgonu. 
Teraz wroc do 
hotelu i wez stoik 
na napiwki, 
stojqcy obok 
barmana. Zdejmij 
pokryw? i 
podziuraw jq, a 
potem udaj si? do 
wiatraka i 
dostawszy si? na 
gor?, napetnij stoik stodem, Przejdz na 
polank?, gdzie stoi posqg Elaine i zwab 
swietliki do stoja, a potem zakr?c 
podziurawionq przykrywk?. Wroc do 
baru i swisnij lustro, stojqce obok 
barmana - aby si? nie zorientowat, ze 
czegos mu brak, wtoz w ramk? 
wyci?te z portretu przodka 
Goodsoupow oblicze. Przy okazji 
popros jeszcze czterokrotnie wrozk?, 
by ci przepowiedziala przyszlosc- za 
kazdym razem zabieraj jej kart?, jakq 
zostawi na stole - dopoki nie b?dziesz 
mial pi?ciu takich samych. Przejdz do 
latarni morskiej. Wstaw lustro w 
ramk?, a sfoj ze swietlikami postaw na 
miejsce lampy. Latajqcy Walijczyk 
pojawi si? zwabiony swiattem latarni, 
nie chce jednak wyptynqc na morze 
bez kompasu. Zajrzyj do Encyklopedii. 
Magnes juz masz (igfa), trzeba ci jq 
tylko osadzic w korku twyciqgnij go 
z?bami z ktorejs buteleczki) i wtoz 
catosc do pojemnika z wodq. Daj 
kompas Walijczykowi. 

Wyspa Gzaszki 
Przejdz na kraw?dz skat i popros Le 
Foota, by spuscit ci? ku Jaskini 
Przemytnikow. Kiedy zaczniesz spadac, 
otworz blyskawicznie kieszen i uzyj 
parasola. Wylqdujesz w jaskini szefa 
przemytnikow, Krola Andre, ktory 
zaprosi ci? do partyjki pokera. Masz 
pieniqdze - z polisy Stana, wi?c nie 
tarn si? jak marny kozik, tylko bierz si? 
do gry. Przy sprawdzaniu podmien 
swoje karty na komplet kart tarota - 
wygrasz parti?, a choc przemytnicy 
nie zachowajq si? jak dzentelmeni 
(mity o rycerskich rozbojnikach umarty 

wraz z Czerwonym Kapturkiem), 
wszystko skonczy si? dobrze. 
Wrociwszy na Blood Island, wtoz 
diament w oprawk? i udaj si? na 
polank?, gdzie zostawites posqg Elaine, 
Wtoz jej nowy pierscien na paluszek, 
Alez ta dziewczyna ma temperament! 
I niespodzianka, niespodzianka! 

Pocatunek PajQczej Matpy 
Pojawiajq si? ohydni wystannicy 
LeChucka, ktorzy zabierajq Guybrusha 
i Elaine na Monkey Island, gdzie 
stukni?ty LeChuck otwiera park 

rozrywki dla catych rodzin. Pogadaj z 

LeChuckiem i wypytaj o co si? da. Gdy 
zamieni ci? w malolata, otworz 
drzwiczki wdzka i wyjdz. Musisz 
odzyskac junacki wzrost - powinno si? 
tu przydac lekarstwo na kaca - ale jak 
je zdobyc? Potrzebne ci b?dq (jak 
pami?tasz) jaja, pieprz i wtos z siersci 
psa, ktory ci? ugryzt, Pogadaj z D?tym 
Psem i sprowokuj go do proby 
odgadni?cia twej wagi i wieku. 
Oczywiscie z wiekiem pomyli si? 
fatalnie, ty zas wybierz z nagrod 
kotwic?. Potem popchnij go kilka razy, 
az si? wkurzy i ci? ugryzie. Przejdz do 
Portowego Szczura i spytaj o zasady 
gry. Potem wez patelni? (masz jq w 
Inventory) i napetnij jq mydtem z 
Barbary Coast. Dodaj do tego 
kotwiczk? i catosc potoz na stosie 
plackow obok Szczurzej armatki. 
Szczur wypali i zmiecie model precz. 
Otworz bramk? i stan na miejscu 
modelu, wtykajqc g?b? w otwor. 
Podraznisz tym Szczura, ktory strzeli 
w ciebie plackiem - ale te placki niemal 
w calosci skladajq si? z jajek, Dobra 
nasza! Przejdz w prawo i ze stoiska 
wez pieprzniczk?, a potem zamow u 
lodziarza stozek lodowy. Posyp stozek 
pieprzem, przypraw go psiq siersciq, 
ciastem- i zjedz tak przyrzqdzonego, 
dose chyba obrzydliwego w smaku 
loda, Udalo si?, wracasz do swej 

dawnej postaci. 
Zostal ci do zrobienia istny drobiazg - 
pokonanie demonieznego LeChucka na 
jego wtasnym terenie. Nie zwlekaj tu 

za bardzo, bo - jak w pierwszej i 
drugiej cz?sci - LeChuck b?dzie pi?tal 
ci po deptach. Na pierwszej stacyjce 
kolejki wyskocz i wez zwoj liny. Na 
drugiej zaopatrz si? w beezutk? rumu. 
Na trzeciej otworz latarni?, zdmuchnij 
knot w butelce oleju i wez t? butelk?. 
Potem wyskocz, nasqcz lin? olejem, 

przywiqz jq do beezutki rumu i ruszaj 
na gor? do Snieznej Matpy. Wetknij 
Malpie w tap? beezutk? wybuchowego 

rumu i wroc na dot, do kolejki. Kiedy 
pojawi si? LeChuck, dmuchnij mu w 
g?b? pierzem - zakrztusi si?, zionie 
ogniem na lont i... po zabawie. 



IIS Tipsy 

Na CD (Bonus/Tips) duzo wi$cej rozmaitych kodow, tipsow, cheatow! Tamze aktualizowana na biez^co 
baza danych, zawierajqca cheaty, tips-machine po polsku i masa innych smakolykow. 

Frogger 
(Hasbro) 

Spauzui grg w Single Player Mode. Wpisz NO MORE ROAD SPLATS - 
duzymi literami i pamigtajcie o spacjach pomiedzy wyrazami!. Efekt ■ 
nieskohczone zycie. Wr66 do gry. JeSli wszystko zrobifeS zgodnie z 
planem, to na dole pojawl sig napis ‘‘infinite lives". 

Men in Black 
(Gremlin) 

Podczasgry nacisnij ESC, by wrdciC do 
menu. Wpisz DOUGMATIC, odczekaj 
chwilg i wro6 do gry. Teraz ponownie 
nacisnij ESC i wpisz: 

V i * I 
$0‘i // 

GIVEME 
AGENTJ, AGENTK, AGENTL 
AGENTX 
KILLEM 
LOADME 
HEALME 
PROTECTME 
MOVEME 
ARCTIC 
HQ 

■ dostgp do wszystkich broni 
■ przefqczasz sig na wybranego agenta 
■ nastgpny agent 
- ogdlna masakra 
■ amunicja 
■ zdrdwko 
- nietykalnoSd 
- daje ci save’y gier do wszystkich etapdwl 
- etapy arktyczne 
■powrdtdoHQ 

Myth: The Fallen Lords 
(Bungie/EIDOS) 

Aby miec dostgp do dowolnego poziomu: nacisnij spacjg (i trzymaj) gdy 
wybierasz opcjg "nowa gra". Aby wygraC, nacisnij CTRL oraz + (ew. 

na klawiaturze numerycznej, jesli zwykty me zadziata). 

Nuclear Strike 
(EA) 

Kody do etapow: 
JUNGLEWAR 
BUCCANEER 
DETONATE 
AFTERSHOCK 
CHESSPIECE 
BASTILLE 
LIGHTNING 

Level 1 
- Level 2 
- Level 3 
- Level 4 
- Level 5 
- Level 6 
- SECRET LEVEL 

Cheaty - wpisz je w to samo miejsce, gdzie wpisuje sig kody do 
etapow. 
UNLEADED -paliwo 
GUNSRUS - amunicja 
CHAINMAIL - pancerz 
EAGLEEYE • recon mode 
0LDSCH00L ■ zmiana punktu widzenia 
SHARK BAIT - Shockwave (slrzel rakietg w ziemig, a zobaczysz...) 
MAD BOMBER - Shockwave + amunicja 
CHEESYPOOF - paliwo, amunicja, pancerz 
Mozesz fez eksperymentowac z: QNETWO, APACHEUTE, CROSSEYED, 
DIG IT, MPH, PHOENIX, AVENGER, WARRIOR 

Screamer Rally 
(Virgin) 

Wpisz to na gtownym menu: 

TRAMO - wszystkie tory 
CARBO - wszystkie samochody 
LEALL - wszystkie ligi 

QUAKE 2 
(ID Software/Activison) 

Kody wprowadzamy po naciinigciu tyldy 
hi- 

give all 
give health 
give weapons 
give ammo 
give armor 
give body armor 
give quad damage 
god 
notarget 
noclip 
give blue key 
give red key 
(duzo wigcej koddw do tej gry - na CD). 

- masz wszystko 
-zdrowie 
■broh 
■ amunicja 
- pancerz 
■ lepszy pancerz 
■Quad Damage 
■God Mode 
■ No Target Mode 
■ przenikanie przeztciany 
■ niebieski klucz 
- czerwony klucz 

TOCA - Touring Car Championship 
(Codemasters) 

CMGARAGE 

XBOOSTME 
CMCOPTER 

CMMICRO 
CMCHUN 
CMDISCO 
CMFOLLOW 
CMLOGRAV 
CMTOON 

■ dodatkowe pojazdy: 
Czotg (zamiast sygnalu 
dzwigkowego ■ 
strzelasz!) i 
Flexmobile. 
■ ogdtny dopalacz 
- widok z helikoptera, dostgpny tylko na Silverstone i 

. w trybie one player. 
- TOCA Micro Machines 
- go-kart view 
• dyskotekowy dym (?!) 
■nowe ujgcie kamery (tylko w trybie one player). 
■ niska grawitacja 
■ dziwny horyzont 

War Wind 2 
(SSI) 

Aby zaktywizowac cheat: nacisnij Enter; 
wpisz cheat, nacisnij Enter: 
A oto kody: 

!the sun also rises 
Igolden boy 
!the great pumpkin 
!i am the bishop of battle 
ion a mission from gawd 

■ odkrywa mapg 
■ dostajemy surowce i nie tylko 
■ wygrywamy kampanig 
■ wygrywamy misjg 
• szybkie budowanie i zbieranie surowcdw 

Worms 2 
(Team 17jll/licroProse) 

Kody do etapow: 
Level 2 - TIMETHEREWERE 
Level 3 - SOMESMALLWORMS 
Level 4 - WHOGOTVERYVERY 
Levels -ANNOYEDAND 
Level 6 -DECIDEDTO 
Level 7 - GOTOARMSIN 
Level 8 - ORDERTOWIPE 
Level 9 -OUTTHERE 
Level 10 - VICIOUS ENEMY 
Level 11 ■ COUNTERPARTS 
Level 12 ■ THEYDEVELOPED 
Level 13 - SOMEREALLY 
Level 14 - COOLWEAPONSSUCH 

Level 15 ■ 
Level 16 ■ 
Level 17 ■ 
Level 18 - 
Level 19 ■ 
Level 20 ■ 
Level 21 ■ 
Level 22- 
Level 23- 
Level 24 - 

ASBANANABOMBS 
ANDMAGICBULLETS 
THEYTRAINED 
ALLNIGHTAND 
EVERYDAYSOTHEY 
WOULDBECOME 
PROFICIENT 
INTHEIRWORMLY 
WAYSSOMETIME 
THEYWOULDSHOOT 

Numer 01/90 



Rankmg-Giep- 
TOP 90 CojjyrifltH ELSPA, compiled by ChartTrack 

I Ur Dwidtloids Mjfopufch ghfai wwystkf ptafformy 

j 1 Tomb Raider 2 PC CD-ROM, PlayStation Quake II 
Eidos/Core Design Activision 

o ? Fifa: Road to World Cup 
" ^ EA Sports 

PC CD-ROM PlayStation 

2 1 

3 4 
TOCA Touring Car Championship PlayStation 3 2 

Tomb Raider 2 
Eltios/Coro Design__ 

Fifa: Road to the World Cup ‘98 
£A Sports 

4 n Biddy Kong Racing 
■ ^ Nintendo 

N 64 4 3 
Championship Manager ‘97/ 98 
Eldos Interactive 

^ Quake II 
** Activision 

PC CD-ROM 4 Flight Simulator ‘98 
** ^ Microsoft 

c o Final Fantasy VII 
^ Sq»aresofl/Sony 

PlayStation c 1 n TOCA Touring Car Championship 
^ ^ Codemasters 

7 9A Grand Theft Auto PC CD-ROM, PlayStation 7 7 Grand Theft Auto 
■ ' DMA/BMG 

o Crash Bandicoot 2 
® ~ Sony 

PlayStation a c M/or/ns 2 
” ^ Team 17/ MicroProse 

q r Goldeneye 007 N 64 q R Blade Runner 

IQ 7 Time Crisis 
1 Namco/Sony 

PlayStation h q q Encarta ‘98 Deluxe 
1 SI y Microsoft 

11 oc Formula 1 ’97 
S ® Psygnosis 

PlayStation h h j q Wallace & Gromit Animator 
II 1 0 a0C Muftlmodta 

ho in Champ Manager ‘97/’98 
1 ** * ^ Eldos Interactive 

PC CD-ROM ho o Curse of Monkey Island 
^ Lucas ATI s/Vjrgin 

ho o Actua Soccer2 
* 0 Gremlin 

PC CO ROM, Playstation 1 *aaF22 Air Dominance Fighter 
\Lf ocemvOJl) 

149 Croc 1 ” ^ Fox lnitrafltlve/EA 

PlayStation ha u Riven 
1 1 RettOrtJ 

1R i p Flight Simulator ‘98 
1 l C Mcfgsofl 

PC CD-ROM he in Age of Empires 

1 c -jo Worms 
1 II \ 0 piflimumfOcein 

, Gameboy, Mep Drive, Salem 161 s Monopoly 
■ V * w nastiro iniemcHv? 

h 7 1 r Lyiat Wars m h 7 oo Monopoly Star Wars 
If CL rtebfo internets 

ho ,7 Super Mario 64 N 64 ho 17 C&C: Red Alert 
■ ® ‘ ' WJrfltn IruerttlJVB 

19 11 C&C: Red Aiert PlayStation. PC CO‘ROM 
h q pi Men in Bla°k 
1 «i ^ 1 Gremftn irjtflmctivo 

oq 99 Duke Nukem 
fcll LL jt||^rrns/GTT 

PlayStation, NS* .Saturn oq 1 o International Rally Championship 

Zamawiam prenumerate miesi^cznika 

IPS SHAREWARE 
od miesi^ca./ 98 (slownie) 

□ szesc numerow z dyskietkq 30,00zt 

□ szesc numerow z CD 39,96zt 

O dwanascie numerow z CD 79p92zt 

□ numery archiwalne. 

Zamawiam prenumerate miesiecznika 

od miesi^ca. 

!Q trzy numery 
□ szesc numerow 

□ dwanascie numerow 

Q numery archiwalne ... 

, / 98 (slownie) 

27,98zt 
55,96zt 

11 l,92zt 
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Konkursy!!!Konkursy!!!Konkursy!!! 
Najpierw pora na rostrzygnipcie konkurstiw ogtoszonych jeszcze w 1997 roku. 
ZasypaliSci nas taka masa odpowiedzi, ze az sltiw brak; listonosz przynosit kartki pocztowe w 
kartonowych pudtach (a co przy tym mtiwil... no, niewazne). 

Przypomnijmy, ze pierwsze trzy konkursy ogtoszono 
w CDA 9/97. 

Pierwszym byt konkurs Gwiezdnej Sagi, ktbry nie sprawit 
licznym fanom Star Wars najmniejszych ktopotbw. A oto 
odpowiedzi: 

1. Prawdziwe nazwisko Vadera to Anakin Skywalker 
2. W ataku na pierwszq Gwiazd§ Smierci wzi?ty udziat 

nast^puj^ce typy maszyn: X-Wing, Y-Wing... i 
Sokot Millenium. 

3. TIE-Fighter nie posiada nap^du hiperprzestrzennego, 

Nagrody: egzemplarze gry X-Wing vs TIE Fighter wylosowali: 
Jacek Sim z Lubina; 
Michat Kaleta z Gdahska. 

Drugim konkursem byt konkurs firmy IPS. 
Oto odpowiedzi: 
1. Dungeon Keeper to Straznik Lochow lub Straznik Podziemi 
2. Peter Molyneux 
3. Bullfrog/IPS. 

Tu rowniez nie byio problemow z poprawnymi 
odpowiedziami. Nagrody wylosowali: 

gr§ Dungeon Keeper - Piotr Bartkowiak z Leszna 
koszulki: Rafat Komasa z Wqgrowca; 

Janusz Kretek z Raciborza. 

Trzecim konkursem byt ten poSwi^cony filmowi Batman i 
Robin. On sprawit Warn jednak nieco ktopotow, lista 
poprawnych odpowiedzi byta wyraznie mniejsza (ale i tak 
spora). Oto odpowiedzi: 

1. Batgirl - wystarczyto powiedziec, ze to kobieta-nietoperz, 
sprzymierzeniec Batmana (niektorzy nadestli cate 
wypracowania, rozrozniajqc Batgirl komiksowq i filmowq, itp.) 
2. Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney 
3. Trujqce pocatunki. 

Nagrody sq gadzety z filmu... a nie, niespodzianka! 
Wylosowali je: 
Wiestawa Szymanowska z Wqgrowca; 
Ryszard Bednarczyk z Warszawy; 
Mariusz Luczyhski z Gliwic. 

Ufff, teraz pora na rozwigzanie konkursu z 10/97 CDA. Byt to 
konkurs firmy TOPWARE. Oto odpowiedzi: 

1. Sprzedano ponad 300.000 egz. gry Earth 2140 (tu uwaga: 
w recenzji byto napisane, ze 100.000 - ale tylko na kilku 
rynkach; sprzedaz na catym swiecie, o czym napisalismy w 
Kalejdoskopie, przekroczyta 300.000. No coz, ci co uwaznie 
czytaj^ CDA, nie dali si§ podpuScici). 
2. Jack Orlando to prywatny detektyw. 

3. Muzyk? (znakomici zresztq) skomponowat Harold 

Faltermeyer 

Nagrody, czyli rozmaite gadzety z gier Topware (mousepady, 
koszulki, karty do gry itp.) wylosowali: 
Grzegorz Szklany, Busko-Zdrdj; 
Pawet Rudak, Zabrze; 
Robert Dzieniszewsli, Michatowo; 
Karol Kowalski, Tomaszdw Lubelski, 
Michai Ditaj, Gubin; 
Dominik Zalewski, Poznan 

A teraz pora na kolejnq zabawf. Przypomnijmy, ze wSrod 
wszystkich, ktbrzy nadeSlq kartki z odpowiedziami, b^dziemy 
co miesiqc rozlosowywac jako dodatkowq nagrody trzy 
ROCZNE prenumeraty CDA. Ponadto kazdy z Was 
moze zaznaczyc na kartce pocztowej, jakq grf (recenzowanq 
w tym numerze CDA, gdzie jest ogtoszony konkurs) chce 
otrzymac jako nagrody. 

A oto konkurs zwiqzany z "mqzczyznami w czerni". 
1. Jaka firma stworzytq t? gr?? 
2. Wymiert imiona trzech agentbw. 
3. Kto Spiewa tytutowy utwdr z filmu Men in Black? 

Dodatkowq nagrody (pocieszenia) b§dq gadzety z tego filmu 
(okulary, czapki, kasety i CD z muzykq itp.) 

Teraz pora na Tomb Raider 2 
1. Kim jest z zawodu Lara Croft? 
2. W jaki sposbb zmienit si$ jej wyglqd od czasu 

Tomb Raider 1? 
3. Kto jest dystrybutorem TR2 w Polsce? 

I konkurs nr 3 
1. Sequelem jakiej gry jest Achtung Spitfire? 
2. lie powstato (jak dotqd) cz§&ci gry Wing Commander? 
3. Jak nazywa sie krazownik z serii filmbw (i gier) 

“Star Trek”? 

A teraz czas w koncu na konkurs, w ktorym nagrodq b^dzie... 
akcelerator grafiki, czyli stynna karta 3Dfxlll 

UWAGA: Aby wziqb w nim udziat, nalezy nalepic na kartk§ 
pocztowq kupon konkursowy i odpowiedziec na nast^pujqce 
pytania: 

1. Jak nazywa si$ firma, ktdra stworzyta gr§ Wolfenstein 3D? 
2. Podajcie tytut przynajmniej jednego pisma, oprbcz 
CDA, wydawanego przez nasze wydawnictwo (tzn. Silver 
Shark). 

Odpowiedzi na wszystkie konkursy nalezy 
nadsytab do 10.03.1998, pami$tajgc o naklejeniu 

kuponu konkursowego znajduj?cego si$ na 
3 stronie naszego czasopisma. 



Seven Kingdoms, 

w jaki sposdb ukonczyc swojq uiubiona przygaddwk^, si^gnij 

jjBml 
znajdziesz tam rozwiqzanie dr^czqcego Cieble problemu. 

lyMBISIkliir' -r-' a* 
b$dziasz m6gt bez kfopotow przejsc przez klasyk? gier FPP - dose 

;uty iiakie jak: Turok ezy Hexen S. Ale| M JlJz^to nie tylko solucje 

die mifosnikbw strategii piarwszy numerj'Vj | 1 oferuje mi^dzy 

innymi porady taktjyezne oraz propozycje jak grac, by odnie££ sukces w 

najgtosniajszych grach strategicznych ostatnich miesi^cy. 

Na deser w | - 11 \ [ -1 mamy ogromna ilosc tip sow do najiepszych gier. 

Jezeii nie, 

T? 
■w r 

.y M 


